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AOS COLABORADORES 

o "Jornal Brasileiro da Urologia" propõe-se a publicar artigos originais, notas 
prévias, atualizadas e outras notas que apresentem significativa contribuição ao 
avanço do conhecimento em todos os campos da urologia e todas as especialidades 
relacionadas, de autoria de especialistas ou outras profissões técnicas. 

Todo e qualquer material deverá ser enviado à Sociedade Brasileira de 
Urologia, Rua Visconde de Silva, 52, salas 1103-1104, CEP 22.281, Rio de Janeiro 
(RJ), recebendo o autor um comprovante da entrega do artigo, que será submetido 
à apreciação do Conselho Editorial, o qual julgará da oportunidade de sua 
publicação e poderá propor modificações necessárias ao seu enquadramento nas 
normas da revista. 

Os artigos (em 2 vias), deverão ser datilografados em espaço duplo, com 
ampla margem e apresentação facilmente compreensível e metódica. As ilustrações 
deverão ter no verso, escrito a lápis, o nome do autor e o título do trabalho e virem 
acompanhdas das respectivas legendas. As cópias fotográficas devem ser tiradas em 
papel brilhante e os desenhos devem ser feitos a tinta preta (nanquim) sobre papel 
branco. 

É obrigatório o envio dum resumo do artigo, vertido para o inglês. 
As referências deverão obedecer às normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, Normalização da documentação no Brasil, 2. Ed., Rio de 
Janeiro, lnst. de Bibliografia e documentação, 1964. 

O "Jornal Brasileiro de Urologia" é editado trimestralmente, com 4 números 
que compõem um volume. 

O preço da assinatura anual é de Cr$ 600,00 para os sócios da SBU e de Cr$ 
1.000,00 para os não sócios. 

Mudança de endereços deve ser comunicada com a possível brevidade. 
Circunstâncias decorrentes do aumento de preços dos serviços gráficos 

obrigam-nos a suspender a oferta de separatas a nossos prezados colaboradores. 

Para as citações de artigos de periódicos, a referência deve ser assim estabelecida: autor do artigo, 
sobrenome em letras maiúsculas, seguido does) prenome(s) separado(s) do sobrenome por vírgula, 
ponto; título do periódico em grifo ou negrita, vírgula; local de publicação, vírgula, número do volume 
em destaque; número do fascículo, entre parênteses; páginas, inicial e final do artigo, precedidas por 
dois pontos, vírgula: data do volume ou fascículo, ponto. Ex.: KIM, H.C. & D'IORIO, A. Possible 
enzymes of monoamine oxidase in rate tissues. Canad. J. of. Biochem, Ottawa, 46(4): 295-297, abril 
1968. 

Para as citações de livros, a referência deve ser assim estabelecida: autor, sobrenome em letras 
maiúsculas, seguido does) prenome(s) separado(s) do sobrenome por vírgula, ponto; título da 
publicação, em grifo ou negrita, ponto; número de edição, ponto; local de publicação, vírgula; editor, 
vírgula; ano de publicação, ponto, número de páginas ou de volumes (havendo mais de um). Ex.: 
RACE, R.R. & SANGER, R. Blood groups in mano 4 ed. Philadelphia, F.A. Davis Co., 1962. 231 p. 

Para as citações de trabalhos publicados em livros, a referência deve ser assim estabelecida: autor 
da colaboração, sobrenome em letras maiúsculas, seguido does) prenome(s) separado(s) do sobrenome 
por vírgula, ponto; título da colaboração, ponto; editor-autor (diretor, organizador, compilador etc.), 
precedido de In, título da publicação, em grifo ou negrita, ponto; número de edição, ponto; local de 
publicação, vírgula; editor, vírgula; data, vírgula; páginas, inicial e final, ou página determinada da 
colaboração. Ex.: BLATNER; R.J. Measles. In: NELSON, E.W. Textbook of pediatrics. 2ed. 
London, W.B. Saunders, 1964, p.352. 

O nome dos autores tanto pode ser indicado por ordem alfabética, como por ordem numérica da 
respectiva citação no texto do artigo, prevalecendo sempre, no caso de haver mais de um no mesmo 
trabalho, o do primeiro citado. 

NÃO SERÃO PUBLICADAS AS BIBLIOGRAFIAS 
QUE NÃO OBEDECEREM ÀS DISPOSIÇÕES ACIMA 

N.B . .:...- J.B.U. reserva-se todos os direitos sobre os artigos nele publicados. Sua 
reprodução, parcial ou total, deve indicar a fonte de origem. 
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editorial 
Planejamento Familiar 

HÉLIO AGUINAGA 
Com os seguidos pronunciamentos do Governo, afirmando a decisiva intenção de 
implementar uma política nacional de população, usando todos os métodos anticoncepcio
nais, inclusive os definitivos, caberá aos urologistas ação importante no que se refere à 
contracepção masculina e parece que, talvez, esses especialistas não estejam bem 
preparados para o papel que lhes está reservado. Não lhes faltam aptidões técnicas, é 
certo, para realizar os atos clínicos necessários para a concretização dessa política, mas 
sabe-se que a estratégia do planejamento familiar reside menos na metodologia empregada 
do que em uma série de fatores de extrema complexidade e que devem ser levados em 
conta. 

Com efeito, quando se fala em planejamento familiar, as opiniões se dividem, 
radicalizando-se em extremos opostos, ambos com argumentos válidos de ordem 
demográfica, econômicos, sociais, religiosos e outros mais. Existe, contudo, faixa entre 
estes dois extremos que está a salvo dessa disputa apaixonada e acima das ponderações 
das duas correntes, envolvendo aspectos de saúde. 

Esta área deve estar fora da intervenção dos demógrafos, economistas, sociólogos e 
demais categorias, devendo ficar, exclusivamente, no âmbito médico. É de se estranhar 
que nesse setor, que deveria ficar sob a égide médica e representa parcela de tanta 
importância, as entidades de classe e os especialistas não fossem ouvidos amplamente e o 
assunto não tenha sido debatido com a intensidade que sua relevância merece. 

Estamos no limiar de uma transformação radical da política do governo na área da 
reprodução humana, e somente alguns iniciados, fora do âmbito governamental, tiveram 
o privilégio de ficar a par das medidas que se pretende tomar, e de discutir o impacto que 
essa mudança de orientação vai acarretar, sob os pontos-de-vista estritamente da classe 
médica e a revisão que se faz necessária dos aspectos ético-profissionais. 

Não se pode ficar na situação do marido enganado, que é sempre o último a saber das 
coisas, e deixar aos tecnocratas, burocratas, políticos e quejandos decidirem sobre 
assuntos pertinentes aos médicos, impondo con-dutas que podem não ser as melhores. 
Todo urologista, mesmo sendo neófito, será capaz de realizar uma vasectomia, mas será 
isso apenas o que se pretende? E as indicações, nos seus aspectos psicológicos e culturais? 
Como estabelecer parâmetros para a sua utilização? E a sua regulamentação? As 
pesquisas que se realizam no campo da contracepção masculina? Estas são apenas 
algumas das perguntas que ficam no ar, não se sabendo por quem serão respondidas. 

Apesar de favoráveis à implantação de uma política populacional, dentro da realidade 
do país, no momento em que há indícios evidentes da concretização dessa aspiração, fica
-se temeroso de suas conseqüências,quando se anuncia para breve a sua implantação. 

O Brasil, na expressão corriqueira, é um país de dimensões continentais e que inclui no 
seu território outros "países" de condições as mais diversas. A situação do Nordeste não é 
igual à do Sul, o Norte difere da região Centro-Oeste e o Centro possui características 
próprias. 

Sem informações adequadas, sem pelo menos a estimativa dos possíveis usuários, e 
sobretudo sem educação e preparação de recursos humanos necessários em todos os 
níveis, fica-se questionando os resultados da iniciativa a que o Governo se propõe. 

Nas sociedades médicas, que congregam os especialistas que, de uma forma ou de outra, 
vão liderar e lidar com um problema tão delicado, já se deveria estar discutindo, com mais 
intensidade e amplamente, todas as nuanças referentes ao assunto, a despeito da 
marginalização em que estão colocadas na conceituação dessa poUtica. 

Na oportunidade, pretende-se alertar os especialistas da necessidade de tomar as rédeas 
de um assunto que lhes diz respeito tão de perto, para que não fique só nas mãos do 
governo a resolução de problema que exige a participação efetiva da classe médica. 
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flagrantes históricos da SBU 

Na sessão de 21.7.40, presidida pelo Professor 
Estelita Lins, foram realizados os estudos prelimina
res referentes ao II Congresso Brasileiro de Uro
logia. 

* * * 

Ficou, em princípio, decidido que uma sessão 
teria como sede o Estado do Rio de Janeiro, duas no 
Distrito Federal (hoje, município do Rio de Janeiro) 
e três em São Paulo. 

* * * 

Foram selecionados quatro temas oficiais: 1°
Câncer da bexiga, 2° - Terapêutica das infecções 
urinárias, 3° - Conduta clínica nas anomalias renu
reterais e 4° - Litíase urinária. O 1° tema teria como 
relatores urólogos de São Paulo, do Estado do Rio 
de Janeiro e do Distrito Federal; o 2° tema caberia 
ao Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná; o 3° tema a 
São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal e, 
finalmente, o 4° tema ao Distrito Federal, Pernam
buco e Pará. 

* * * 

A Comissão Organizadora do Congresso ficou 
assim constituída: Presidente, o Professor EsteJita 
Lins; Secretário-Geral, o Dr. Arandy Miranda; 1° e 
2° Secretários, os Drs. Gilvan Torres e Moysés 
Benoliel e Tesoureiro, o Dr. Volta B. Franco. 
Foram, ainda, designados os Professores Cumplido 
de Sant'Ana, Ugo Pinheiro Guimarães e Guerreiro 
de Faria e o Dr. Alberto Gentile para solicitarem a 
colaboração dos países que mantinham laços de 
amizade com as Sociedades Científicas do Brasil, 
através do Ministério das Relações Exteriores. 

* * * 
Na sessão de 29.7.40, foram ainda cogitadas 

medidas referentes ao Congresso de novembro. 
Ficou decidido que esse certame teria o alto patrocí
nio do Presidente da República (Dr. Getúlio Var
gas) e como Presidentes de Honra os Drs. Gustavo 
Capanema (Ministro da Educação e Saúde), Osval
do Aranha (Ministro das Relações Exteriores), 
Henrique Dodsworth (Prefeito do Distrito Federal) 
e Com te. Ernani do Amaral Peixoto (Governador 
do Estado do Rio de Janeiro). Como Vice
presidentes de Honra, foram escolhidos os nomes de 
Augusto Paulino, Ângelo Pinheiro Machado Filho, 
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Rolando Monteiro e Ugo Pinheiro Guimarães (ex
Presidentes da SBU) e o Professor Brandão Filho, 
na época cirurgião de grande nomeada e prestígio. 

* * * 

Para Vice-preside'ntes efetivos, foram eleitos os 
Professores Cumplido de Sant' Ana (da Faculdade 
de Ciências Médicas, hoje UERJ) , Guerreiro de 
Faria (da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de 
Janeiro, hoje UNIRIO), Figueiredo Baena (da Fa
culdade Nacional de Medicina, hoje UFRJ), Lucia
no Gualberto (da Faculdade de Medicina de São 
Paulo, USP), Rodolfo de Freitas (da Escola Paulista 
de Medicina), Zoroastro Passos (da Faculdade de 
Metlicina de Minas Gerais), Lafayette Coutinho (da 
Faculdade de Medicina da Bahia), Homero Fleck 
(da Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul), 
Souto Maior (da Faculdade de Medicina de Pernam
buco) e Lauro Magalhães (da Faculdade de Medici
na do Pará) e o Dr. Martins Costa, urólogo radicado 
em São Paulo. 

* * * 

Serviram como cooperadores, e muito fizeram 
em favor do Congresso, os Drs. Brandino Corrêa, 
Ari Lindenberg, Hernani Legey, Rodolfo Josetti, 
Cândido de Andrade, Ataíde Pereira, Mateus San
tamaria, Darcy Vilela Itiberê, Jorge de Moraes 
Grey, Jorge de Gouvêa, Paulo César, Eugênio de 
Souza, Cabral de Almeida, Miguel Meira, Agosti
nho Alvres Pinto, João Visela, Mário Fonseca, 
Sílvio Marques, Romero Marques, Pessoa de Cam
pos, Alberto Campos e Condeixa Filho. 

* * * 
Para Redator dos Anais do II Congresso Brasi

leiro de Urologia, foi escolhido o Dr. Alberto 
Gentile. 

* * * 

Nesta mesma sessão, foram designados para 
relatores dos diversos temas os seguintes e ilustrados 
urólogos: Para Câncer da Bexiga, tiveram essa 
incumbência os Professores Luciano Gualberto (SP) 
e Estelita Lins e Figueiredo Baena (DF). Para 
Terapêutica das infecções urinárias, foram escolhidos 
os Professores Homero Fleck (RGS) e Lafayette 
Coutinho (BA). Para Anomalias renureterais, tive-



FLAGRANTES HISTÓRICOS 

ram seus nomes indicados o Professor Zoroastro 
Passos (MG) e o Dr. Martins Costa (SP). Para 
Litíase urinária, os aceitos foram os Professores 
Guerreiro de Faria (DF), Souto Maior (PE) e Lauro 
Magalhães (PA). 

* * * 

Antes de concluída a sessão, o Presidente 
Estelita Lins designou o Professor Pinheiro Macha
do e os Drs. Arandy Miranda e Ordival Gomes para 
representarem a SBU na la Conferência Nacional de 
Defesa da Sífilis e os Professores Cumplido de 
Sant' Ana e Rolando Monteiro e o Df. Brandino 
Corrêa, como representantes da Sociedade no 2° 
Congresso de Hidroc1imatismo. 

* * * 
Na sessão de 8.8.40, realizada sob a presidência 

de Estelita Lins, o Professor Álvaro Cumplido de 
Sant' Ana discorreu longamente sobre a Marconote-

rapia, método (câmara de calor) que utilizava no 
tratamento da blenorragia em sua fase aguda. Mos
trou os bons resultados que obteve, contra
indicando o emprego de entorpecentes quando a 
temperatura atingia os 40° centígrados. Chamou, 
ainda, a atenção para o curto tempo de duração na 
cura da infecção. Comentaram o trabalho do Profes
sor Sant'Ana os consócios Pinheiro Machado, Este
lita Lins, Rolando Monteiro, Alberto Gentile, 
Arandy Miranda, Volta B. Franco, Ary Lindenberg, 
Gilvan Torres e Lemos Bastos, sendo focalizada a 
preferência de muitos deles à utilização da sulfanila
mida, como método eletivo de tratamento em tais 
casos. 

* * * 

Outros dois colegas, também inscritos na ordem 
do dia (Pinheiro Machado e Volta B. Franco), 
transferiram a apresentação de seus trabalhos para a 
sessão seguinte, em face do adiantado da hora. 
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hemorragia renal por hemangioma renal 
com refluxo arteriovenoso em ambos os rins. 

embolização superseletiva do hemangioma. 
ROBERTO RODRIGUES - ELSON EDEN ROBUSTO BRUM 
EMANUEL LEAL CHAVES - MILTON GODOY E GODOY 

SALVIANO GUILHERME BARROCAS. 
Do Hospital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

HISTÓRICO 

Os hemangiomas foram mencionados. pela pri
meira vez em 1867, em achados de necrópsias . J As 
suas características histopatológicas foram descritas 
em 1897,1 e a sua primeira descrição clínica em 1903. 
Em 1971, publicaram-se 150 casos, dos quais 12% 
eram múltiplos e menos de 1,5 % bilaterais (achado 
de necrópsia) . 2 

DESCRIÇÃO DO CASO 

W. S. F., 19 anos, branco, masculino , estudan
te. Em 1974, apresentou a primeira crise de hematú
ria , a qual regrediu no segundo dia, sem tratamento 
medico. 

No dia 02 de março de 1977, foi atendido no 
HPM!Rio , por apresentar hematúria macroscópica e 
total , acompanhada de náuseas, vômitos e dor no 
ângulo casto-muscular esquerdo. 

Fig. 1 - Demonstrou exclusão renal esquerda. Rim e ureter 
direitos e bexiga normais. 
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Foi realizada urografia excretória (fig. 1). De
monstrou exclusão renal esquerda, apresentando 
rim aumentado. Rim e ureter direitos e bexiga sem 
alterações. 

Cistoscopia - presença de coágulos na bexiga , 
óstio ureteral esquerdo ejaculando urina sangüino
lenta. Realizado cateterismo ureteral (fig. 2). Pielo
grafia retrógrada - demonstrou ureter esquerdo 
normal , com imagem negativa na pelve esquerda, 
dificultando a progressão do contraste (fig. 3) . 

Arteriografia renal esquerda - demonstrou 
trama vascular em forma de enovelado , com retorno 
venoso precoce, no pólo superior por hemangioma 
renal (figs. 4, 5, 6, 7) . 

Arteriografia renal direita - demonstrou pe
queno hemangioma no pólo superior do rim direito, 
com retorno venoso precoce. O rim direito apresen
tava três artérias renais (figs. 8 e 9) . 

Fig. 2 - Cateter ureteraI ao nível de L3. Rim esquerdo apresen
tando nefrograma encontra-se aumentado de tamanho. Rim e 
ureter direitos normais. Bexiga com falha de enchimento. 

Marcos


Marcos




HEMORRAGIA RENAL 

Fig. 3 - Pielografia retrógrada demonstrou ureter esquerdo 
normal, imagem negativa, dificultando progressão do contraste até 
a pelve. 

Fig.s 4,5,6,7 - Demonstrou imagem de hemangioma renal no rim 
esquerdo com retorno venoso precoce. 

Fig.6 
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Fig.9 
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Fig. 8,9 - Demonstrou pequeno hemangioma no pólo superior do 
rim direito, com retorno venoso precoce. 

Eram normais os exames: hemograma, coagulo
grama, hepatograma, lipidograma, uréia , creatinina, 
glicose, hematócrito 36% , PPD, não reator; pesqui
sa de BAAR na urina foi negativa . Pesquisa de 
células neoplásticas, negativa. Cultura para BAAR 
em urina de 24 horas, negativa em número de três. 
EAS, campo tomado por hemácias . 

MATERIAL E MÉTODOS 

Optamos pelo tratamento conservador, não
cirúrgico de embolização superseletiva do heman
gioma do rim esquerdo, que era responsável pelos 
sintomas. Após cateterismo seletivo da artéria renal 
esquerda pela via femoral direita, foi realizado o 
cateterismo superseletivo do ramo arterial , que dava 
origem ao hemangioma. Foi realizada a dissecção da 
íntima, com a ponta do cateter angiográfico e 
posterior embolização usando "gelfoam", embebido 
em coágulos e ácido epsilon-aminocapróico (figs. 
10,11,12 e 13, seqüência perembolização). 

Marcos




HEMORRAGIA RENAL 

Fig. 10 - ArteriografUl per do ramo 
arterial, que dava origem ao hemangioma, apresentando retorno 
venoso precoce. 

Fig. 12 - Art:eri'~!!r:ilfia ~un",r",~letliva. delnOllstran<lo 
do êmbolo e a diminuição do retorno venoso. 

Fig. 11 - Arteriografia superseletiva, a presença 
do êmbolo na topografia do hemangioma, visualizando o retorno 
venoso. 

Fig. 13 - Arteriografia superseletiva perembolização demons
trando a total ausência do retorno venoso. 

245 J. Br. Ural. - VaI. 6 N° 4 - 1980 



R. RODRIGUES "ET AL". 

"Follow-up" - O paciente foi submetido a 
rigoroso acompanhamento ambulatorial, no período 
de dois anos e cinco meses. Não apresentou hematú
rias e o infarto renal provocado não causou hiperten
são arterial. Não foi constatada nenhuma complica
ção nos aparelhos circulatório e respiratório. No 
vigésimo-nono mês, após a embolização super
seletiva do hemangioma renal esquerdo, foram reali
zadas urografias excretórias, demonstrando rim es
querdo com o sistema pielocalicial e ureter normais. 
Rim e ureter direitos normais (fig. 14) e arteriografia 
renal esquerda demonstrando, em suas fases arte
rial, nefrográfica e venosa, que a embolização super
seletiva do hemangioma renal, surtiu efeito, elimi
nando o hemangioma, e o retorno venoso não foi 
notado em nenhuma das fases arteriográficas. De
monstrou áreas não vascularizadas, correspondentes 
ao infarto do parênquima renal (figs. 15,16,17). Não 
foi demonstrada nenhuma alteração clínica e radio
lógica do aparelho respiratório, logo após a emboli
zação superseletiva ou tardiamente. Não foi realiza
da a embolização do hemangioma à direita, por não 
apresentar repercussões clínicas. 

Os hemangiomas se desenvolvem a partir de 
uma malformação congênita, por tecido mesodérmi
C0 14 e se formam de um autêntico tumor renal, 
desenvolvido a partir de células endoteliais 25. 

Virchow considera o hemangioma como sendo pro
veniente de uma malformação vascular congênita24

• 

Fig. 14 - Urografia excretória no 29" mês, após a embolização 
superseletiva do hemangioma. 
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Figs 15, 16, 17 - Fases arteriográficas, demonstrando a cura do 
hemangioma renal esquerdo. No 29" mês após a embolização, 
notamos a ausência do hemangioma e do retorno venoso, observan
do a presença de áreas avasculares, correspondentes ao infarto do 
parênquima renal provocado pela embolização. 

Fig.16 
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DISCUSSÃO 

O hemangioma renal, pelas suas características as
sintomáticas, poderá passar despercebido 4,5. Seus 
sinais clínicos traduzem erosão dos bacinetes 3. O 
hemangioma renal, juntamente com o papiloma, são 
os dois tumores do aparelho urinário que não 
obedecem às regras de todos os tumores, isto é, só 
provocar sintomas quando suas dimensões compri
mem tecidos ou órgãos vizinhos 2. A severidade dos 
seus sintomas está em relação predominante à 
hematúria, encontrada em todos os casos registrados 
7,8,9. Essa hematúria é provocada por erosão, trom
bose ou infarto da zona afetada, e posterior rotura 
do hemangioma para o bacinete e/ou cálices 10. A 
hematúria poderá manifestar-se de várias maneiras, 
porém é sempre hematúria total, contínua ou inter
mitente 11. 

É justamente pela intensidade da hematúria, e 
contando com a dificuldade di agnóstica , que estes 
casos são submetidos à cirurgia de urgência. Outro 
sintoma freqüente é a dor gradativa na fossa lombar 
correspondente. Essa cólica se deve a fenômenos 
obstrutivos, por expulsão de coágulos ou distensão 
capsular. Sobre o estado geral, esta hematúria pode 
ser anemiante. 

A etiologia do hemangioma é controvertida. É 
considerado como malformação congênita, pelo 
comportamento nem sempre semelhante da~ SUhS 

células as células tumorais, mesmo sendo consldera
dos co~o tumores benignos. As células endoteliais 
não apresentam nenhuma característica de células 
tumorais. Angiograficamente, no interior dos vasos, 
não é possível notar sinais típicos de tumores vascu
lares 24. É considerado como uma simples hipertrofia 
de segmento vascular, sem características neoplási
cas 12. Os hemangiomas se formariam não por 
neoplasias, porém como resultado de uma degenera
ção vascular secundária aos traumatismos renais ou 
à infecção 13. 

Os hemangiomas renais aparecem antes dos 40 
anos24 • Em estudos realizados em 87 casos, foram 
encontrados 52% em indivíduos com menos de 40 
anos 15. Noutros estudos, num levantamento de 150 
casos, foram obtidos 56% com menos de 40 anos. 
Relatam que a infecção hemangiomatosa renal bila
teral constitui 1,5% de todos os casos já 
publicados24

• Em referência à localização, existe 
uma predominância em tecido subepitelial na base 
da pirâmide ou no ápice da papila 17. Outras 
referências indicam que 90% dos casos são submu
cosos2.Em 68 casos estudados, foram encontradas 11 
localizações pélvicas lO

• No que se refere à anatomia 
patológica, as dimensões dos hemangiomas variam 
muito. Certamente, ocupam milímetros de diâme
tros, e outros ocupam zonas mais vastas do órgão, 
podendo acometer a metade do rim 18, 19, 20. A 
maioria possui pequenas dimensões, e, por essa 
razão, o rim tem sempre aspecto normal. O heman
gioma renal pode estar associado a lesões hemangio
matosas da pele 14, 21, 22, 23. Os hemangiomas são 
divididos, a propósito de seu aspecto histopatológi
co, em sete tipos: 
Capilar: simples camada endotelial com algumas 
fibras reticulares. 
Cavernoso: vasos de paredes finas, maior do que os 
capilares, porém, da mesma estrutura. 
Venoso: longos vasos de paredes finas, contendo 
fibras musculares lisas que parecem veias. 
Arteriovenoso: grande artérias e vasos venosos. 
Escleroso: presença de regressão fibrosa de oblitera
ção vascular. 
Hemangiopericitoma: pequenos vasos com prolifera
ção de células extracapilares. 

Hemangioendotelioma: pequenos vasos com prolife
ração de células endoteliais. 
Ao nível renal, o hemangioma mais freqüente é do 
tipo hemangioma benigno cavernoso, sendo os ou
tros muitos raros. Ele é formado de vasos agrupados 
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irregularmente, com paredes finas convergindo para 
o endotélio. A luz tem dimensões variadas e a 
parede tem fibroblastos e capilares neoformados. 
O Instituto de Patologia das Forças Armadas classi
fica os tumores vasculares em três grandes grupos: 
Tumores verdadeiros, que podem ser benignos (he
mangioma e linfoangioma) e malignos (hemangio
blastoma e hemangiossarcoma). 

Malformação vascular: varizes e telangiectasias. 
Hematomas: tumores mistos. 

o tratamento do hemangioma renal, até as mais 
recentes publicações ,é, na maioria dos casos, por 
cirurgia. A extensão da cirurgia vai depender do 
diagnóstico pré-operatório e do comprometimento e 
localização do hemangioma. Freqüentemente, é ne
cessária a realização de nefrectomia, por itnpossibili
dades técnicas e risco de realizar. a néfrectomia 
parcial. Outras opções, para a terapêutica do he
mangioma renal, são a radioterapia e a embolização 
arterial superseletiva. A embolização foi aplicada 
em 1962, em neuro-radiologia 28 • Em 1967, Nus
baum demonstrou o controle de hemorragia esofa
giana', por infusão de vasopressina na artéria mesen
térica superior. O conhecimento dessa técnica per
mitiu seu emprego para o controle de hemorragia 
renal em áreas reconhecidas 25. Recentemente vem 
sendo utilizada em patologia urogenital (Ch~ang
Küss e cols.) Estes autores a têm utilizado com 
resultados satisfatórios, em hemorragias vesicais, 
prostáticas, por câncer, traumatismo renal e malfor
mações vasculares 28. 

J. Brooker e cols. realizaram uma embolização 
arterial, em um caso de hemorragia renal por 
malformação vascular congênita, quando foi usada 
suspensão de "gelfoam", com resultado satisfatório 
25 

Em 1977, P. Colombel e cols. 28 publicaram três 
casos de hemorragia renal por fístula arteriovenosa, 
sendo apenas um tratado por embolização arterial. 
Tratava-se de fístula arteriovenosa após biopsia 
renal percutânea. 

Sidney Wallace e cols26 • publicaram quatro casos 
de hemorragia renal por fístula arteriovenosa, con
s~qüente a biópsia renal percutânea, tratados por 
embolização arterial. 

Irvin F. Hawkins e cols29 • publicaram dois casos de 
hemorragia renal, tratados por embolização arterial. 
No primeiro, tratava-se de fístula arteriovenosa após 
biópsia renal percutânea, e no segundo, de uma 
fístula arteriovenosa, sem etiologia. 
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CONCLUSÕES 

Nosso caso foi observado em março de 1977, 
quando ainda não tínhamos conhecimento dos tra
balhos dos autores citados, pois todos foram de 
publicação posterior. Estes trabalhos referiam-se à 
malformação vascular com fístulas arteriovenosas e, 
na maioria, após biópsia renal percutânea, e não a 
hemangioma renal com fístula arteriovenosa, com 
seus inconvenientes de possível passagem de êmbolo 
para a circulação venosa e possível infarto pulmo
nar. Por essa razão, vemos que a indicação desta 
técnica deve limitar-se a hemangiomas com fístulas 
arteriovenosas pequenas, o que felizmente acontece 
na maioria das vezes. 

RESUMO 

Apresentamos um caso de hemangioma renal, 
em -ambos os rins. O tratamento foi embolização 
arterial superseletiva do ramo que dava origem ao 
hemangioma. 

A técnica foi o cateterismo seletivo da artéria 
renal esquerda, pela via femoral, com dissecçãp da 
íntima pelo cateter angiográfico e embolização arte
rial utilizando "Geolfoam" embebido em coágulo e 
ácido epsilon-aminocapróico. A hematúria cessou 
imediatamente. 

Na bibliografia, encontramos 150 casos de he
mangioma renal e apenas 1,5% bilateral. 

O "follow-up" foi de 29 meses, demonstrando 
que a terapêutica foi satisfatória, sem nenhuma 
complicação, tanto para o rim embolizado quanto 
para o aparelho respiratório e circulatório. 

SUMMARY 

We report a case of renal hemangioma in both 
kidneys. It was treated by embolization of the 
arterial branch that originated the hemangioma. 
The employed technique was the selective catheteri
zation of the left renal artery by femoral approach, 
dissection of the intima by the angiographic catheter 
and arterial embolization utilizing gelfoam imbibed 
in a clot and in epsilon-aminocaproic acid. The 
hematuria stopped immediately. 

The bibliographic review describes 150 cases of 
renal hemangioma, 1,5% of which were bilateral. 

The follow-up was of 29 months demonstrating 
that the treatment was satisfactory, without any 
complications neither for the embolectomized kid
ney nor to the respiratory or circulatory systems. 
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INTRODUÇÃO 

O angiomiolipoma é um tumor benigno, consti
tuído por componente vascular, muscular e adiposo. 
Pode aparecer em duas circunstâncias: isolado ou no 
quadro da esclerose tuberosa de Bourneville. 

A esclerose tuberosa de Bourneville é uma 
facomatose, afecção genética de caráter dominante. 
Nela associam-se lesões cutâneas, nervosas e visce
rais, com acometimento principalmente dos rins, 
pulmões e coração. O acometimento renal é caracte
rizado pelo angiomiolipoma. 

A maior incidência desse tumor é no sexo 
feminino (80%), de 40 a 70 anos. 

Em todos os casos publicados, o diagnóstico só 
foi conhecido após a nefrectomia pelo que se pensa
va ser um câncer. 

PATOLOGIA 

Sob o ponto de vista anatomopatológico, o 
angiomiolipoma é um tumor freqüentemente pouco 
volumoso (menos de 1 em de diâmetro), que se 
desenvolve na cortical, mas que pode invadir a 
medular ou crescer em direção à superfície do rim, 
fazendo então saliência à convexidade renal. Seu 
diâmetro pode então atingir vários centímetros. 

É de consistência flácida e de aspecto amarela
do ao corte. Às vezes, apresenta-se associado com 
cistos, com zonas de necrose ou com hematomas 
intratumorais. O diagnóstico macroscópico com um 
câncer se faz difícil. 

Histologicamente, o angiomiolipoma associa 3 
componentes: 
1) Adiposo. 
2) Muscular de fibras lisas, mais ou menos diferen
ciadas. 
3) Vascular, constituído por arteríolas de parede 
espessa, freqüentemente desprovidas de fibras elás
ticas, que são substituídas por fibras musculares, 
cujo grau de diferenciação decresce de maneira 
centrífuga. 

A maioria dos autores concordam hoje em 
considerá-lo como tumor benigno, sem tendência à 
degeneração maligna ou metastática. 

É freqüente a bilateralidade. A revisão da 
literatura mostrou raros casos associados com doen-
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ça policística do rim e com hipertensão ar.terial, que 
se explica pela compressão provocada pelo tumor ao 
tecido renal adjacente, o qual entra em isquemia, 
com liberação de renina. 

QUADRO CLíNICO 

O angiomiolipoma pode não apresentar mani
festações clínicas. O grau de seu acometimento 
depende do seu tamanho e localização no rim. A 
sintomatologia clínica desse tumor é a mesma dos 
outros tumores de rim, ou seja: lombalgia, tumor 
lombar palpável e hematúria. Pode manifestar-se 
febr~ por necrose tumoral, porém essa ocorrência é 
mais rara. 

O angiomiolipoma pode dar origem à formação 
de hematoma intra e/ou peri-renal. Essa complica
ção se traduz pela aparição brutal de dores lomba
res, de hematúria e pelo crescimento repentino da 
tumoração no flanco. 

Como se vê, o diagnóstico desta entidade só 
pela clínica é impossível, já que não existem sinto
mas próprios. Manifesta-se com o mesmo quadro 
clínico urinário dos outros tumores renais. O diag
nóstico é dado pelo estudo histopatológico após 
nefrectomia. 

A evolução do angiomiolipoma é de difí"'ll 
previsão: na maioria dos casos, o tumor permanece 
silencioso e não aumenta de volume. Ao contrário, 
pode atingir vários centímetros, quando então pro
voca a sintomatologia característica dos processos 
expansivos renais. Pode ainda dar origem a aciden
tes hemorrágicos, às vezes provocados por trauma
tismos locais. 

RADIOLOGIA 

Segundo Boccon-Gibod, Olier e Steg, na uro
grafia excretora, três sinais são considerados suspei
tos de angiomiolipoma: 
1) A radiotransparência relativa do tumor em rela
ção ao resto do rim, que já pode ser observada na 
chapa simples. É explicada pelo componente adipo
so. No entanto, essa radiotransparência pode ser 
observada em todos os outros tumores adiposos. 
2) A compressão regular das cavidades excretoras, 
que não são nem amputadas nem invadidas pelo 
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processo tumoral, mesmo quando este se desenvolve 
em direção ao hilo renal. Porém, isto também pode 
ser observado em qualquer outro tumor ou num 
simples cisto de rim. 
3) A eventual multiplicidade e/ou bilateralidade das 
lesões. 

Na arteriografia renal, observamos, como nos 
outros tumores, hipervascularização e dilatações 
aneurismáticas, porém Boccon-Gibod, Olier e Steg 
descreveram dois sinais, que são evocadores de 
angiomiolipoma: 
1) O aspecto um pouco menos anárquico das arté
rias, diverso daquele observado no câncer. 
2) Imagem de casca de cebola ("pelure d'oignon") 
na fase venosa, que traduz a estagnação do contraste 
nos elementos musculares do tumor. 

Os vasos do angiomiolipoma não se contraem 
após a injeção de adrenalina na artéria renal. 

TRATAMENTO 

Na ausência de sinais de facomatose, a solução 
é a nefrectomia ampliada. O exame histológico dará 
o diagnóstico. 

Em presença de sinais de esclerose tuberosa de 
Bourneville, podemos nos deparar corri duas situa
ções: 

1) Tumor único: a conduta é a nefrectomia. Haven
do condições de exame histológico peroperatório do 
tumor, e este confirmar angiomiolipoma, está indi
cada uma exérese limitada do tumor. 
2) Tumores múltiplos: seg"undo a maioria dos auto
res, está contra-indicada formalmente a cirurgia, 
assim como a biópsia renal, já que os riscos de 
hemorragia aqui são consideráveis. 

RELATO DOS CASOS 

Caso 1 - A.B.S., registro 291.443 HGB, 
feminina, 60 anos, branca. Internada no serviço com 
dor no flanco direito há um ano, que se irradiava 
para todo o lado direito do abdômen, acompanhada 
de polaciúria, vômitos, febre e calafrios. O exame 
físico geral dos aparelhos não mostrou anormalida
des. Rins impalpáveis, Giordano negativo bilateral
mente. 

Exames de laboratório: Glicose 80 mg%; uréia 
22 mg%; creatinina 0,7 mg%; sódio 140 mEq/l; 
potássio 3,6 mEq/l; cloro 98 mEq/l; reserva alcalina 
23 mEq/l ; hematócrito 41%; leucócitos 5400. No 
EAS, densidade 1021; pH 6,0; ausência de elemen
tos anormais; sedimento com 1 a 3 piócitos por 
campo. 

A urografia mostrou, na chapa simples, contor
no irregular do rim direito. Boa função renal bilate
ral. Lesão expansiva na borda externa do rim 
direito, sem comprometimento das cavidades pieló
calicianas. 

A arteriografia revelou massa renal hipervascu
larizada, sugerindo tumor renal. 

A tomografia computorizada mostrou presença 
de massa de aproximadamente 4cm de diâmetro, 
originando-se da superfície lateral externa do rim 
direito e estendendo-se inferiormente. A periferia 
da massa impregna-se com material de contraste e 
revela presença de cápsula espessa. Não há invasão 
da gordura peri-renal. 

A paciente foi submetida à nefrectomia direita, 
cuja peça mostrou rim medindo 8,5 x 7 x 3,5 cm, de 
aspecto pielonefrítico, com massa nodular medindo 
4 x 4 cm no pólo médio, que ao corte mostrava-se 
amarelada. 

Caso 2 - M. A. C., registro 540.221 HGB, 
feminina, 56 anos, branca. Internada com dor lom
bar direita de forte intensidade há um mês, acompa
nhada de náuseas e vômitos. Crise semelhante 6 
anos antes. Durante esse período, manteve-se assin
tomática. O exame físico geral não apresentava 
anormalidades. Rins impalpáveis. Giordano positivo 
à direita. 

Exames de laboratório: glicose 125 mg%; uréia 
20 mg%; creatinina 1,4 mg%; sódio 144 mEq/ 1; 
potássio 2,6 mEq/ 1; cloro 100 mEq/ 1; reserva 
alcalina 23 mEq/ 1; leucócitos 22800; hemoglobina 
13,3 g/ dI; hematócrito 40%. 

A urografia excretora revelou lesão expansiva 
no pólo superior do rim direito, não havendo 
comprometimento do sistema pielocalicial. 

A arteriografia mostrou massa renal hipervas
cuIarizada. 

Realizada nefrectomia direita, com rim medin
do 14 x 6 x 5 cm, com massa tumoraI medindo 6 x 6 
cm no pólo superior, que, ao corte, mostrava 
aspecto gorduroso e coloração amarelada. 

DISCUSSÃO 

O angiomiolipoma é um tumor benigno, raro, 
que, quando ocorre no rim, pode apresentar ou não 
sintomatologia. Não tem quadro clínico próprio, 
manifestando-se com os mesmos sintomas urinários 
dos outros tumores renais. A predominância de 
sexo, assim como a faixa etária dos casos do nosso 
serviço, estão dentro dos padrões da estatística 
mundial. 
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Fig. 1 - Aspecto microscópico do angiomiolipoma.
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Fig.S 

A evolução mostrou-se lenta e gradativa em 
ambos os casos, sendo importante ressaltar que a 
sintomatologia é decorrente do fator compressão 
que o tumor exerce sobre o restante do rim. O tumor 
por si só não é capaz de produzir dano para a 
fisiologia normal do organismo. Segundo Boccon
Gibod, Olier e Steg, os estudos de autópsia, realiza
dos nos pacientes com angiomiolipoma associado ou 

não à esclerose tuberosa, mostraram que nenhum 
dos doentes faleceu por causa do tumor. 

No que se refere aos exames laboratoriais, faz
-se necessário ressaltar a ausência de hematúria, 
observada nos dois casos descritos, o que não condiz 
com a literatura, que relata a presença desse sinal 
com freqüência. 

Em nossos casos, o diagnóstico só foi feito após 
a nefrectomia, com o estudo histopatológico. Em 
nenhum deles foram observadas manifestações de 
esclerose tuberosa. 

RESUMO 

Os autores mostram a dificuldade de diagnósti
co do angiomiolipoma renal em dois casos, nos quais 
o tumor não manifesta quadro clínico próprio, mas 
adota a sintomatologia geral de qualquer massa 
expansiva renal. É ressaltada também a associação 
deste tumor com a esclerose tuberosa de Bourne
ville. 

SUMMARY 

The authors discuss the difficulty of diagnosis of 
renal angiomyolipoma in two cases, where the tumor 
does not display a characteristic clinicaI picture, but 
assumes the general symptomatology líke any renal 
expansive mass. They also refer to the association 
between this tumor and Bourneville 's tuberous scle
rosis. 

N. da R. - Acompanha o artigo uma Bibliografia, constando de 
6 (seis) citações, não publicada por não se enquadrar nas normas 
da lBU. Os interessados poderão dirigir-se diretamente aos 
autores. 
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complicações urológicas em 
transplante renal 

SÉRGIO D'ÁVILA AGUINAGA - HAWARD KANO 
IRINEU RUBINSTEIN - EDUARDO CÉSAR CORTES DE GOUVEIA - GIACOMO ERRICO 

Do Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas da UERJ 

INTRODUÇÃO 

Desde 1976, quando foi implantada no Serviço 
de Urologia a rotina de transplante renal, até a 
presente data, foram registrados casos de complica
ções pós-operatórias de natureza variada. 

Entre as complicações não-urológicas, podemos 
citar: doença de inclusão citomegálica, broncoaspi
ração, edema pulmonar, trombose arterial, etc. 
Foram registrados 4 casos de problemas urológicos, 
que é o assunto desta apresentação. 

MATERIAL DE APRESENTAÇÃO 

QUADRO I 

NOME REGISTRO COMPLICAÇÃO 
HC-UERJ 

c. M. 342907 Fístula urinária 
J. A. 336552 Fístula urinária 
M.F.C. 285065 Necrose ureteral 
M.L. 120632 Ureter curto 

Conforme se verifica no quadro I, as complica
ções urológicas se verificam em relação ao vazamen
to anastomótico de urina. 

A técnica da reconstituição do ureter adotada 
foi, em todos os casos, como primeira escolha, a 
implantação extravesical do ureter doador (Witzel, 
Lich, Grégoir). 

Neste tipo de implantação ureteral, houve 1 
único caso de fístula urinária de anastomose, que 
cedeu com drenagem vesical sem necessidade de 
reoperação. 

Registrou-se 1 caso de vazamento anastomótico 
de urina, no qual houve necessidade de nova inter
venção cirúrgica na anastomose, ocasião em que foi 
aplicado o recurso de anastomose pielopiélica ipsila
teral, com boa evolução. O caso de outro paciente, 
relacionado no quadro I, se refere à necrose isquê
mica de um dos rins retirados de cadáver, sendo que 
o outro rim deste mesmo cadáver foi aproveitado 
com bom resultado. 

No caso da necrose isquêmica, a evolução foi 
tumultuada culminando com o óbito do receptor. 

O 4° e último caso se refere à paciente que 
recebeu rim com o ureter curto, em conseqüência de 
dificuldades técnicas no doador; a solução adotada 
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foi a uretero-ureterostomia. Houve fistulização da 
anastomose e, apesar de tentativas de correção 
através de reoperação, a paciente evoluiu para o 
óbito. 

Identificação 

C.M.342907 
JA 336552 

M.F.C. 285065 

M.l. 120632 

Quadro 11 
Complicação 

'Fístula anastomótica 
Vazamento anastomótico 
de urina 
Necrose de ureter 

Ureter curto 

COMENTÁRIOS 

Opção terapêutica 

Drenagem vesicaJ 
Pielopielostomia 
ipsilateral 
Transnlantectomia 
renal (nefrectomia 
do rim transplantado) 
U retero-u reterostomia 

Consoante literatura a respeito, a quantidade 
de complicações urológicas de transplante renal, em 
uma série de 40, é de 10%. Quanto ao aspecto 
concordante com a bibliografia, refere-se à gravida
de deste tipo de complicação, em relação às da 
esfera vascular. A trombose vascular não representa 
risco de vida para o receptor; já não acontece o 
mesmo no extravazamento urinário pós-operatório, 
em que se recomenda atitude agressiva e cirurgia, 
apesar do que a evolução fatal é freqüente. 

RESUMO 

Os autores relatam e tecem considerações sobre 
4 complicações urológicas ocorridas em 40 trans
plantes renais, sendo assim distribuídos: 2 casos de 
fístula anastomótica, 1 caso de necrose uretral e 1 
caso de ureter curto. Apresentam sua conduta 
terapêutica e"follow-up". 

SUMMARY 

The AA. report on the incidence of urelogical 
complications in 40 patients undergoing renal trans
plantations, as follows: 2 urinary fistula, 1 short 
ureter and 1 ureteral necrosis. They present their 
therapeudc management and follow-up. 

N. da R. - Acompanha o artigo uma Bibliografia, constan
do de 12 (doze) citações, não publicada por não se enquadrar nas 
normas do JBU. Os interessados poderão dirigir-se diretamente 
aos autores. 



tratamento da urolitíase associada 
à hipercalciúria idiopática 

WALTER J. KOFF 
Do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 

A hipercalciúria idiopática (HI) consiste basica
mente em hipercalciúria na presença de níveis séri
cos normais de cálcio, sem qualquer alteração no 
metabolismo do cálcio que a explique!. Ela tem sido 
associada à urolitíase de cálcio, sendo possivelmente 
uma de suas causas. Em torno de 30 a 40% dos 
pacientes com urolitíase cálcica 'apresentam HI, ao 
passo que apenas 5 a 6% têm hiperparatiroidismo, 3 
a 4% acidose tubular renal e 20 a 30% urolitíase 
idiopática, sem alteração bioquímica alguma3• 

Provavelmente, os altos níveis urinários de 
cálcio são apenas um dos fatores de urolitíase, que 
podem se somar à alterações de volume urinário, de 
.excreção de oxalato, de pH e variação na concentra
ção de inibidores urinários de cristalização. 

O controle da HI tem tradicionalmente se 
acompanhado de controle da urolitíase, em maior ou 
menor extensão. 

Várias medidas têm sido propostas para o seu 
tratamento. Entre as mais usadas, estão o emprego 
das tiazidas2, do ortofosfat07, do fosfato de celuloseB 
e da dieta hipocálcica. 

Temos usado tanto as tiazidas como os ortofos
fatos e aqui são apresentados os resultados deste 
tratamento sobre os níveis de calciúria e sobre a 
urolitíase, num período longo de observação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Num período de 5 anos, foram tratados 31 
pacientes de ambos os sexos, com queixas de uroli
tíase recidivante e diagnóstico de hipercalciúria 
idiopática. O grupo compreendia 23 homens e 8 
mulheres, com idade variando entre 16 e 54 anos e 
média de 32 anos. A tabela I mostra a sua distribui
ção etária em relação ao sexo. 

Todos eles tinham história de passagem prévia 
de, no mínimo, 2 cálculos urinários, constituídos de 
oxalato de cálcio puro ou misturado a fosfato de 
cálcio. 

A formação de novos cálculos foi investigada 
contando-se o número de cálculos existentes no 
exame radiológico ao iniciar o tratamento e, a partir 
de então, através da solicitação de no mínimo 2 
novos filmes simples do abdômen ao ano para 
observação. Após cada novo episódio de cólica 
renal, o exame radiográfico era repetido e os cálcu-

los recontados. Por este método, foi possível saber 
com exatidão o número de novos cálculos formados. 

A história da litíase foi cuidadosamente revisa
da a fim de se obter no mínimo a idade de início da 
doença e o número de cálculos formados, seja já 
eliminados ou ainda presentes no aparelho urinário, 
desde a data do primeiro. A idade média do início da 
doença foi 29 anos e a média de cálculos formados 
e/ou eliminados por paciente, antes de iniciar o 
tratamento, foi 4,1. O total de cálculos formados, 
seja eliminados ou ainda presentes, foi de 127 e o 
número de cálculos por 100 pacientes por ano foi 48. 
Estes dados são melhor mostrados na tabela 11. 
Deve ser dito que, nos pacientes tratados, em geral a 
litíase havia-se acelerado nos últimos anos. 

O critério para o diagnóstico de hipercalciúria 
foi excreção de cálcio maior que 250 mg!24 horas 
para os homens e 200 mg!24 horas para as mulheres 
ou 4 mg!kg peso/24 horas em qualquer sexo, para 
pessoas ingerindo dieta normal. Uma vez estabeleci
do o diagnóstico de hipercalciúria sem hipercalce
mia, os pacientes foram investigados para excluir 
outras causas de hipercalciúria que não a idiopática. 
A tabela III mostra as principais causas da hipercal
ciúria sem hipercalcemia. Somente os pacientes que 
não se enquadravam em nenhuma das outras catego
rias foram colocados no grupo de HI e tratados. 

Os seguintes exames laboratoriais foram reali
zados, imediatamente antes e após o início do 
tratamento, a intervalos r,lédios de 6 meses: cálcio, 
fósforo, ácido úrico, glicose e potássio séricos e 
calciúria e uricosúria de 24 horas. O volume urinário 
e o sódio urinário foram medidos sempre que 
necessário nos pacientes recebendo tiazida. Nestes, 
durante o primeiro semestre, os exames acima foram 
realizados após 6 a 8 semanas do início da droga, 
para verificar qualquer aumento acentuado da calce
mia, glicemia ou uricemia. 
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Todos os pacientes foram inicialmente coloca
dos em tratamento com hidroclorotiazida, 50 mg de 
12 em 12 horas. Houve, contudo, 7 pacientes, 6 
homens e 1 mulher, que não toleraram a tiazida e 
por isso foram colocados em regime de ortofosfato 
neutro (usualmente mistura de, fosfato ácido de 
potássio e fosfato ácido de sódio), 500 mg 3 vezes ao 
dia. 
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Os pacientes foram avaliados, conforme já 
explicado, de 6 em 6 meses, através de revisão 
clínica, RX simples do abdômen e dosagens bioquí
micas. A evidência de formação ou eliminação de 
qualquer novo cálculo foi anotada. 

RESULTADOS 

Os 24 pacientes que receberam tiazida foram 
acompanhados por um período de tempo que variou 
de 8 a 58 meses. Estes doentes tinham história de 
litíase de duração variando entre 1 e 24 anos e 
haviam formado neste período um total de 104 
cálculos, contando aqueles eliminados ou ainda 
presentes nas radiografias atuais. Isto dava uma 
média de 4,3 cálculos por paciente. 

Durante o tratamento houve a formação de 
apenas 4 novos cálculos no grupo todo, num período 
médio de 2,74 anos. A tabela IV mostra o efeito da 
hidroclorotiazida sobre a formação de cálculos em 
cada um dos pacientes e a tabela V mostra os dados 
estatísticos dali retirados, que melhor demonstram o 
efeito do tratamento sobre a evolução da litíase. 
Apenas 4 novos cálculos se formaram no grupo num 
período médio de 2,74 anos, o que representa 
apenas 14,8% do que seria esperado neste período, 
tivesse a doença se mantido inalterada. 

O tratamento induziu também a importantes 
modificações bioquímicas melhor avaliadas na tabe
la VI. A elevação da calcemia foi constante, mas em 
nenhum caso observou-se excessivo aumento. A 
taxa de ácido úrico aumentou sempre e alguns 
pacientes tiveram que usar alopurinol para controlá
-la. O aumento da glicemia foi importante em 2 
pacientes, que foram obrigados a modificar sua 
dieta. 

A hipercalciúria diminiu significativamente, to
mando-se o grupo como um todo. Houve 3 pacientes 
que falharam em responder ao tratamento com 
diminuição da calciúria a níveis normais e um deles 
desenvolveu 1 cálculo renal durante o período de 
observação. A uricosúria elevou-se discretamente, 
sem qualquer conseqüência aparente. 

Alguns pacientes, devido ao grau de astenia 
muscular apresentada, tiveram determinado seu po
tássio sérico. Em todos eles, havia hipopotassemia 
moderada, que foi corrigida com suplementação de 
potássio. 

As complicações neste grupo foram 2 casos de 
hiperglicemia importante, 3 pacientes com hiperuri
cemia, que obrigou ao uso de alopurinol, e 5 
pacientes com tal grau de astenia e fraqueza muscu
lar que levou à suspensão da droga, devido à 
incapacidade de exercerem suas atividades diárias. 

Houve muitos outros com os mesmos sintomas, que 
puderam ser controlados com suplementação de 
potássio e aumento moderado da ingesta alimentar 
de sódio. 

Os 7 pacientes, já referidos, colocados em 
regime de ortofosfato, evoluíram de maneira algo 
diferente. Trata-se de um grupo muito pequeno para 
permitir sequer tabulação, quanto mais conclusões 
definitivas; contudo, em apenas 3 deles houve redu
ção da calciúria a níveis normais e todos eles menos 
1 formaram novos cálculos num período de 3 anos de 
observação. 

A única intolerância encontrada neste grupo foi 
dispepsia em quase todos no início do tratamento. 

DISCUSSÃO 

Estudos de micropuntura demonstraram que as 
tiazidas inibem a reabsorção de sódio na alça de 
Henle, sem afetar a absorção de cálcio neste local 6. 

Com isto, há uma depleção de sódio e de volume 
extracelular, que, por sua vez, estimula a reabsorção 
no túbulo proximal de sódio e cálcio, já que este 
último acompanha o primeiro. O resultado final é 
uma diminuição da calciúria e da concentração de 
cálcio urinário, tornando a urina menos saturada de 
oxalato de cálcio e reduzindo a formação de novos 
cristais ou crescimento dos antigos. 

Os tiazidos também aumentam a excreção de 
magnésio e pirofosfato iuinários, que são agentes 
inibidores da cristalização 14. O seu efeito sobre a 
hipercalciúria idiopática e sobre a litíase é muito 
grande, conforme comprovam os resultados desta 
série. Yendt e Coen demonstraram este efeito em 
séries bem maiores 4, 12. 

As alterações bioquímicas induzidas pelo trata
mento são às vezes importantes. O aumento da 
calcemia só é significativo e perigoso quando o 
paciente apresentar hiperparatiroidismo não diag
nosticado ou estiver recebendo altas doses de vitami
na D 9. A hiperuricemia sem alteração da uricosúria 
é outro efeito colateral das tiazidas, que, às vezes, 
necessita correção, especialmente em pacientes com 
gota ou história familiar da mesma. Ocorre também 
redução à tolerância a carbohidratos, o que toma 
seu uso problemático em diabéticos, ocasião em que 
as necessidades de insulina aumentam. O efeito 
secundário mais importante, sob o ponto de vista 
clínico, é a depleção de potássio com concomitante 
astenia, cãibra e fraqueza muscular. Esta complica
ção ocorreu em mais de 1/4 dos pacientes desta série 
e em 5 foi de tal intensidade que obrigou à suspensão 
da droga. 
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A suplementação com potássio tem controlado 
quase sempre este para-efeito, mas parece que doses 
excessivas do mesmo interferem com a reabsorção 
de cálcio, suprimindo o efeito tiazídico 13. A deple
ção de sódio leva algumas vezes à diminuição da 
tolerância ao calor no verão e também à alterações 
musculares, mas modesto aumento da ingestão de 
sódio alimentar melhora o problema. Logicamente, 
grande aumento da ingestão do mesmo anula o 
efeito tiazídico. 

Complicações sérias com o uso das tiazidas têm 
sido relatadas, incluindo trombocitopenia, leucope
nia, anemia aplástica e urticária, mas isto não 
ocorreu nestes pacientes. Nem mesmo a erupção 
cutânea macular, tão comumente relatada, ocorreu 
nesta série. 

O ortofosfato oral tem sido usado extensamente 
para tratar urolitíase cálcica, com ou sem hipercal-

TABELA I 
DISTRIBUiÇÃO ETÁRIA EM RELAÇÃO AO 

SEXO ENTRE 31 PACIENTES COM 
HIPERCALCIÚRIA IDIOPÁTICA 

Idade Homens Mulheres 
15 a 20 anos 2 -
20 a 30 anos 10 4 
30 a 40 anos 7 2 
+ 40 anos 4 2 
Total 23 8 

ciúria 11. Basicamente, a droga aumenta a concentra
ção de pirofosfato urinário e diminui a excreção de 
cálcio de maneira variável 10. Contudo, a experiência 
clínica com esta droga na HI tem sido desalentadora 
7. Parece, realmente, haver a formação de cálculos 
menores durante o seu uso, e portanto a necessidade 
de procedimentos cirúrgicos diminui, mas não se 
tem notado nem melhora da hipercalciúria, nem 
diminuição da formação de cálculos. 

Certamente, há necessidade de maior experiên
cia clínica com as tiazidas na HI, já que somente 4 
séries bem conduzidas são relatadas na literatura 
mundial. Também seria desejável submeter a droga 
a comparação com placebo, num teste duplo cego. 
Entretanto, os resultados com o uso deste medica
mento têm sido tão dramáticos até o presente 
momento que o seu uso, em larga escala, está 
provavelmente amplamente justificado. 

TABELA" 
DADOS DA HISTÓRIA DE 

UROLlTIASE-PRÉ-TRATAMENTO EM 31 
PACIENTES COM HIPERCALCIÚRIA IDIOPÁTICA 

Número de pacientes 
Percentagem de homens 
Extremos de idade 
Média de idade 
Idade média de Início da doença 
Total de cálculos formados 
Média de cálculos por paciente 
Cálculos/ 100 pacientes/ ano 

31 
74,2% 
16-54anos 
32 anos 
29 anos 
127 
4,1 
38 

TABELA 1/1 
Principais causas de hipercalciúria sem hipercalcemia * 

Hipercalciúria idiopática 
Hiperparatiroidismo normocalcêmico 
Acidose tubular renal 
Sarcoidose 
Hi perti roidismo 
Tumores malignos 
Doença óssea rapidamente progressiva 
Imobilização 
Doença de Paget óssea 
Síndrome de Cushing 
Ingestão de corticóides 
Rim esponja medular 

* Conforme Coe, F.L. Idiopathic Hypercalciuria. In: Nephrolithiasis
Pathogenesis and Treatment. Chicago, Year Book, 1978. p.75 * (levemente 
modificada). 
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Tabela IV 
EFEITO DA TIAZIDA SOBRE A FORMAÇÃO DE CALCULOS EM 24 
PACIENTES. OS DADOS ESTATíSTICOS ESTÃO NATABELA V 

Paciente Tempo* Cálculos* Tempo Cálculo** Paciente Tempo* Cálculos* Tempo Cálculo** 
Pré- Pré-Trat Pós- Pós-Trato Pré- Pré-Trato Pós-Trat Pós-Trato 

-Trat. Trat. -Trat. 

1 144 e 58 - ~3 72 12 35 
2 72 2 54 - 14 24 2 32 
3 288 5 50 - 15 216 3 28 
4 168 7 50 - 16 192 4 26 
5 48 4 45 - 17 72 3 23 
6 108 3 44 - 18 12 1 22 
7 168 4 43 - 19 144 3 20 
8 48 3 42 1 20 72 4 18 
9 96 2 41 - 21 48 2 14 

10 264 9 40 - 22 120 9 12 
11 216 3 39 - 23 144 6 10 
12 144 4 36 -- 24 168 3 8 

* Dados retirados da história e de radiografias antigas. 
** Novos cálculos formados após o início do tratamento. 

TABELA V 
EFEITO DO TRATAMENTO COM TIAZIDA SOBRE A UTíASE 

CÁLCICA EM 24 PACIENTES COM HIPERCALCIÚRIA IDIOPÁTICA 

Dados computados 

Anos por paciente 
Cálculos!100 pacientes! 
Ano 
Cálculo por paciente 
Cálculos formados 
Cálculos previstos 
Cálculos formados/ 
Previstos 

Pré-Trata mento 

10,58 

40 
4,33 

104 

_ TA,.BELA VI 

Pós-Tratamento 

2,74 

0,16 
4 

26,9 

14,8% 

MODIFICACOES BIOQUIMICAS DETERMINADAS PELO 
USO DE IIAZIDAS EM ~4 PACIENTES,. TODOS OS 

VALORES SAO MEDIAS ARITMETICAS. 

EXAME LABORATORIAL 

Cálcio sérico 
Acido úrico sérico 
Glicemia em jejum 
Calciúria de 24 h 
Uricosúria de 24 h 

PRÉ-TRATAMENTO 

9,31 mg% 
5,15 mg% 
86 mg% 
320 mg/24 h 
735 mg/24 h 

PÓS-TRATAMENTO * 

9,89 mg% 
6,8 mg% 
110 mg% 
205 mg/24 h 
820 mg/24 h 

* Os valores pós-tratamentos são aqueles encontrados após no mínimo 6 semanas 
do início e representam um termo médio entre várias determinações. 
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EFEITO DO ORTOFOSFATO NA HIPERCALCIÚRIA 
IDIOPÁTICA EM 7 PACIENTES 

NORMALLZAÇÃO DA CALCjÚRIA - 3 PACIENTES 
FORMAÇAO DE NOVOS CALCULOS - 6 PACIENTES 
[::FEITO COLATERAL - DISPEPSIA 

EFEITOS COLATERAIS DAS TIAZIDAS EM 31 PACIENTES 

ASTENIA NECESSITANDO INTERROMPER O TRATAMENTO. 
ASTENIA CONTROLADA COM POTÁSSIO E SÓDIO SUPLEMENTAR. 
HIPERGLICEMIA. 
HIPERURICEMIA. 
AUMENTO DA CALCEMIA. 
TROMBOCITOPENIA, LEUCOPENIA E ANEMIA APLÁSTICA. 
ERUPÇÃO CUTÂNEA MACULAR. 

RESUMO 

A hipercalciúria idiopática (HI) ocorre em 30 a 
40% dos pacientes com urolitíase cálcica. Os altos 
níveis urinários de cálcio, associados a alterações do 
volume urinário, aumento da excreção de oxalato e 
mudanças do pH e da concentração de inibi dores 
urinários de cristalização, são as causas deste tipo de 
urolitíase. O controle da HI tem sido tentado com 
tiazidas, ortofosfatos, fosfato de celulose, óxido de 
magnésio e dieta hipocálcica. 

Num período de 5 anos, tratamos 31 pacientes, 
de ambos sexos, portadores de HI e urolitíase. 
Todos foram colocados em regime de hidrocJorotia
zida, 50 mg 2x ao dia, mas 7 não toleraram o regime 
e foram tratados então com 500 mg de ortofosfato, 
3x ao dia. 

O período de acompanhamento variou de 8 a 56 
meses e, durante este espaço de tempo, os 24 
pacientes em tiazida formaram apenas 4 novos 
cálculos para um total previsto, de acordo com 
análise estatística, de 26,9, portanto apenas 14,8% 
do esperado. Os níveis de calciúria de 24 h caíram ao 
normal em quase todos, exceto 3. 

As complicações foram especialmente astenia e 
fraqueza muscular, que obrigou freqüentemente a 
aumentar a ingestão de sódio e potássio. 

Os 7 doentes em regime de ortofosfato consti
tuem um grupo muito pequeno para análise estatísti
ca, porém em apenas 3 dados a caJciúria se normali
zou e houve formação de novos cálculos em todos, 
exceto um. 

SUMMARY 
Idiopathic hypercaJciuria (IH) occurs in 30 to 40% of 
patients with caJcium stone disease. The high urine 
caJcium leveI, changes in the urine volume, increa-

sed oxalate excretion and disturbs of pH and urine 
inhibitors concentration alI play a role in the genesis 
of nephrolithiasis. The control of the IH has been 
attempted by the use of thiazides, orthophosphate, 
cellulose phosphate, magnesium oxyde and low
caJcium diet. 

In a period of 5 years, 31 patients of both sexes, 
with IH and caJcium stones were treated. All recei
ved 50 mg of hydrochlorothiazide twice a day, but 7 
did not endure the drug and then started in ortho
phosphate 500 mg three times a day. 

The follow-up period ranged between 8 and 56 
months during which time the 24 patients on 
thiazides formed only 4 new stones of 26,9 stones 
predicted, making only 14,8% of that number. The 
urine caJcium of 24 hours leveIs fell to normal in 
everyone but 3 patients. 

The side effects were mainly asthenia and 
muscular weakness which improved by increasing 
the sodium and potassium intake. 

The 7 patients who received oral orthophospha
te make too smaIl group to draw a concJusion, but in 
only 3 th.:: urine calcium fel! bel!ow normal levei and 
aIl but one passed new stones. 
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ureteroneocistostomia externa 
no transplante renal 
Apresentação de 15 casos 

PEREZ, M.D.C. - GOMES, J.B.V. - FUCS M. - PACHELLI, L.c. - SENS, Y.S. 
Da Santa Casa de São Paulo. 

No transplante renal, o cirurgião tem várias 
alternativas para reconstituir o trato urinário. As 
opções são ureteroneocistostomia, ureterureterosto
mia e ureteropielostomia. A maioria dos trabalhos 
da literatura mostra dados francamente favoráveis à 
ureteroneocistostomia como método de reconstru
ção urinária primária, pela incidência muito menor 
de fístulas urinárias. A ureterureterostomia e a 
ureteropielostomia se reservam para as operações 
secundárias. Os objetivos de reconstrução do trato 
urinário são estabelecer uma boa drenagem sem 
obstrução e evitar as fístulas. Apesar de alguns 
autores indicarem a rejeição como causa de fístulas 
urinárias, as causas mais comuns são a desvasculari
zação do ureter durante a nefrectomia do doador e 
defeitos técnicos na reconstrução urinária. 

Há certas controvérsias, no que se refere ao 
efeito da rejeição na necrose ureteral e formação de 
fístulas. Entretanto, foi bem estabelecido que o 
ureter do rim transplantado é sujeito ao mesmo 
efeito imunológico que o rim e, frente à rejeição 
renal severa, a necrose do ureter e a formação de 
fístula podem ocorrer. A rejeição isolada do ureter, 
na ausência de rejeição renal, é uma teoria não 
aceita pela maioria. 

A fístula urinária pode causar infecção da 
parede, septicemia e morte e, portanto, seu trata
mento cirúrgico deve ser o mais precoce possível. 

A ureteroneocistostomia externa tem sido utili
zada como técnica de rotina no Serviço de Trans
plante do Hospital das Clínicas de São Paulo, desde 
1966, e os resultados observados são bastante satis
fatórios. 

Campos Freire (1972), em análise de 49 casos 
operados por esta técnica, encontrou uma incidência 
de fístulas de 8,16% e refluxo vésico-ureteral em 
apenas um caso. 

TÉCNICA 

A técnica por nós adotada é a mesma padroni
zada pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. 

Após a realização das anastomoses arterial e 
venosa, a bexiga é liberada em sua parte lateral. 
Esta liberação pode ser facilitada pela distensão 
vesical com soro. O local de implantação do ureter 
deverá ser o mais inferior e lateral possível. O ureter 

é preparado através de uma secção em sua extremi
dade, o que permitirá uma boca anastomótica am
pla. A bexiga é seccionada na sua musculatura até 
haver herniação de mucosa. 

Aberta a mucosa em sua porção, o ureter é 
anastomosado a ele com sutura contínua de categute 
simples. A camada muscular é suturada com pontos 
de categute 3-0 cromado. 

A sonda vesical permanece por 3 a 4 dias. 

RESULTADOS 

Nossos resultados se referem a quinze casos de 
transplante renal em catorze pacientes, todos em 
doadores vivos, sendo que em apenas dois os 
doadores eram não relacionados. 

Houve três óbitos: dois deles devido a rejeição 
crônica e septicemia e um devido a septicemia pós
- rotura renal. O enxerto foi retirado em dois pacien
tes: um deles devido a rejeição t~po humoral e outro 
devido a trombose da artéria renal. Em um dos 
casos, ocorreu estenose da anastomose arterial, 
tendo a mesma sido refeita no 26° dia de pós
-operatório com bons resultados posteriores:desapa
receu a hipertensão arterial apresentada pela pacien
te e normalizaram-se os índices da função renal. Um 
dos pacientes está apresentando rejeição crônica 
atualmente. Dois dos paciente foram submetidos a 
nefrectomia bilateral, um devido a poliglobulia no 
12° mês pós-transplante e o outro devido a hiperten
são arterial maligna, na 5a semana pós-transplante. 

Atualmente, nove dos pacientes encontram-se 
com dosagens normais de uréia e creatinina. 

Em relação a complicações especificamente 
relacionadas ao ureter e sua anastomose, ocorreram 
duas. 

Uma delas foi a estenose de ureter em sua 
metade inferior, levando o rim a hidronefrose 
(fig.1). O paciente foi operado no 9° mês pós
-transplante e submetido a ureteropielostomia,dei
xando-se sonda de nefrostomia, que foi retirada no 
100 dia de pós-operatório. 

A pielografia realizada pela nefrostomia (fig.2) 
e a urografia excretora após 4 meses (fig.3) mostra
ram bom funcionamento da anastomose e boa 
eliminação renal. Este mesmo paciente vem apre-
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sentando atualmente quadro clínico de rejeição 
crônica. 

A outra complicação foi uma fístula ureteral, 
que apareceu no 19° dia de pós-operatório. A fístula 
foi constatada e confirmada pela urografia excreto
ra, que mostrava extravasamento de contraste pelo 
ureter, no seu terço inferior (fig.4). O paciente foi 
levado à cirurgia e nesta constatou-se uma perfura
ção do ureter, de cerca de 2 milímetros de diâmetro. 
A parte inferior do ureter foi ressecada e o compri
mento da parte remanescente foi suficiente para 
permitir um novo reimplante do ureter na bexiga, 
em localização próxima à anterior e com a mesma 
técnica descrita. Os exames de contraste pós
-operatório mostraram boa função renal e bom 
funcionamento do reimplante na urografia excre
tora. 

A uretrocistografia miccional foi realizada em 
12 pacientes após o transplante renal. Em três dos 

INICIAIS IDADE SEXO COR DIAGNÓSTICO DOADOR 

l.A.S. 15a. F Br Glemerulone- vivo 
frite crônica relacionado 

J.C. 45a. M Br Nelroesclerose vivo 
relacionado 

M.G.S. 23a. F Br G.N.C. vivo 
relacionado 

W.P. 50a. M Br Nefropatia vivo 
por gota relacionado 

F.A.S. 50a. M. Br G.N.C. vivo 
relacionado 

N.M.C. 15a. F Br Agenesia renal vivo - não 
e hipoplasia relacionado 
renal 

H.M. 50a. M Br Nefroescle- vivo - não 
rase relacionado 

F.lC. 14a. M Br Srndrome de vivo 
Alport relacionado 

P.A.Y. 25a. M Br Nefroescle- vivo 
rase relacionado 

E.N.S. 20a. M Br Srndrome de vivo 
Alport relàcionado 

E.N. 29a. M Br Nefroescle- vivo 
rose relacionado 

P.A.V. 29a. M Br Nefroescle- vivo 
rose relacionado 

M.H.C.B. 21a. F Br Nefroescle- vivo 
rose relacionado 

M.S.S. 24' F Pd G.M.C. vivo 
relacionado 

F.L.S. 28a. M Br G.N.C. vivo-relac. 
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pacientes, não foi realizada devido a óbito ou 
retirada do enxerto. Nos 12 casos realizados, consta
tou-se a ausência de refluxo vésico-ureteral. A 
urografia excretora de controle nestes 12 casos 
mostrou também boa permeabilidade do locàl do 
reimplante do ureter na bexiga. 

CONCLUSÃO 

A ureteroneocistostomia externa é uma técnica 
que apresenta uma série de vantagens: 
1. O fato de não se abrir a bexiga em outro local 
além do da anastomose. 
2. Menor tempo cirúrgico 
3. Menor tempo de permanência da sonda vesical e, 
portanto, menor risco de infecção. 
4. Relativa facilidade na execução. 
5. Não há necessidade de permanência de cateter 
uretral. 

H.L.A. COMPLICAÇÕES REFEREN- COMPLICAÇÕES REFERENTES 
TES AO URETER. AO ENXERTO 

Óbito-Rejeição crônica 
11 e septicemia no lS· mês de P.O. 
11 Nefrectomia 12" mês por 

poliglobulia 
11 111 

111 Obito na 6' semana de P.D. 
Rejeição e septicemia. 

11 111 Estenose de ureter. 
Anastomose pielure- Rejeição crônica. 

teral no 9" mês de P.O. 
11 111 Rotura renal-Retirada do enxerto 

óbito no 15· P.O. com septicemia. 

11 FIstula ureteral: 
19" P. O. Refeita anas-
tomose. 

11 Nefrectomia 5' semana P. O. 

11 Retirada do enxerto na 6' sema-
na de P. O. por trombose de arté-
ria renal. 

11 

11 111 Retirada do enxerto no 37· P. O. 
por rejeição tipo humoral. 

11 

111 Estenose de artéria renal-
Reconstrução de anastomose 

no 26" P. O. 
11 

11111 



URETERONEOCISTOSTOMIA 

Fig. 1 - F.A.S. 
ureter distaI. 

Fig. 3 - F.A.S. Urografia no 4° mês de pós-operatório, 
mostrando boa permeabilidade das anastomoses. 

Fig. 2 - F.A.S. Pielografia pela nefrostomia, mostrando melhora 
da hidronefrose e boa permeabilidade da anastomose. 

Fig. 4 - H.M. Urografia mostrando extravasamento de contraste 
pelo terço inferior do ureter. 
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RESUMO 

São descritos 15 casos de transplante renal, nos 
quais foi utilizada a técnica de ureteroneocistosto
mia externa. 

Os resultados são analisados e comparados com 
a literatura~ 

Houve um caso de estenose da metade distai de 
ureter, que foi submetido a ureteropielostomia, e 
uma caso de fístula ureteral. Nos demais casos, o 
seguimento clínico e o controle, através de urografia 
excretora e uretrocistografia miccional, demonstram 
ausência de fístula e refluxo vésico-ureteral, assim 
como uma boa permeabilidade na anastomose. 

São ressaltadas as vantagens da utilização desta 
técnica: facilidade de execução, pouco tempo de 
permanência da sonda vesical no pós-operatório e a 
sua realização sem abertura da bexiga. 

SUMMARY 

In this paper we describe 15 case of renal 
transplant where the technique of externaI uretero
neocistostomy was employed. 

The results are analised and compared with 
those observed in the literature. 
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There was one case of stenosis of the half distaI 
part of the ureter, that was submitted to uretero
pyeIostomy, and one case of ureteraI fistuIa. In the 
remaining cases the follow-up was clinicaI and by 
intravenous pyelography and uretrocistography. 
Both procedures showed absence of fistuIa and 
ureteral-vesical reflux, as well as a good permeabili
ty of the anastomosis. 

In the present paper we emphasize the facilities 
in performing the procedure, the short period of 
urinary catheterization and the lack of any procedu
re on the bladder itself. 
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reimplantação ureteral pela técnica de Boari 
BERNARDO F. S. MOREIRA ~SCAR PAULO R. PERNIGOTII 

Do Hospital da Sociedade Portuguesa de Ber1.eficência 

INTRODUÇÃO 

A técnica de substituição ureteral utilizando um 
"flap" de bexiga foi descrita, em 1894, por Boari 
(fig. 1), para o tratamento das lesões do ureter 
pélvico. A cirurgia demonstra excelentes resultados, 
para o tratamento de fístulas uretero-vaginais, con
seqüentes a cirurgia ginecológica prévia, especial
mente as que são destinadas ao tratamento de 
neoplasias. Foram efetuadas 10 substituições em 8 
casos de dano ureteral (em 2 casos, a cirurgia foi 
bilateral) . 

Num total de 6 casos, havia lesões unilaterais, 
especialmente à D. Houve excelente recuperação 
com função renal normal pós-operatória e, em 2 
casos. as lesões renais permaneceram estáveis. 

Em 1 caso, houve necessidade de se utilizar 
outra técnica para o fechamento da fístula (Quadro 
1). 

MATERIAL E MÉTODOS 

A técnica foi utilizada em pacientes do sexo 
feminino, cujas idades variaram entre 29 e 63 anos 
(Quadro 2). 

Eram portadores de fístulas uretero-vaginais; 
em sua maioria, a fístula era situada à D, secundária 
a grandes cirurgias ginecológicas. Previamente à 
correção da fístula, a paciente era submetida a uma 
avaliação, e o tratamento da fístula vaginal variou 
entre 1 e 4 meses, em função de problemas outros da 
paciente, como infecção, estado geral, programa de 
quimioterapia, etc. 

A técnica utilizada, consiste na feitura de um 
"flap" de bexiga, que é elaborado a partir da parede 
anterior, com comprimento variável, que tenha 
possibilidade de ser levado até çerca de 1,5-2cm 
além da zona de anastomose com o ureter. A este 
"flap", sutura-se o ureter, com sutura absorvível de 
Dexon 4-0. Posteriormente, o "flap" é fechado, com 
sutura contínua de Dexon 4-0. A drenagem do 
campo operatório é efetuada com drenos de Penro
se. Não foi utilizado em nenhum caso cateter 
modelador (tipo "splint"). As pacientes permanece
ram com cateter de Foley, na bexiga, cerca de 10 a 
15 dias. 

RESULTADOS 

A maioria das pacientes (75%) apresentava 
fístula à direita, enquanto que, em 25% dos casos, as 
lesões eram bilaterais. Nestes últimos, em 1 dos 
casos, havia, também, severo comprometimento do 
estado geral da paciente, com graves distúrbios 
psiquiátricos associados. Esta paciente foi operada, 
após 1 mês, com recuperação completa, tanto do 
aparelho urinário, como do estado geral. A cirurgia, 
na maioria dos casos, foi efetuada o mais brevemen
te possível, para evitar as dificuldades técnicas, 
conseqüentes ao desenvolvimento de fibrose, espe
cialmente a que envolvesse o ureter. Se estivesse 
presente, a anastomose se fazia, o mais distai 
possível à fibrose, no sentido de se preservar a boa 
irrigação do ureter. Em 1 caso houve o reapareci
mento da fístula ureteral. Neste caso, havia intensa 
fibrose e a paciente havia sido submetida às primei
ras doses de cobaltoterapia, sendo operada após 4 
meses. A anastomose foi efetuada em zona aparen
temente com bom aporte sanguíneo, porém, como 
se comprovou posteriormente, esta zona apresenta
va intensa fibrose, conseqüente aos atos cirúrgicos e 
à radioterapia. Este caso foi tratado com ureterosto
mia cutânea. 

Em outro caso, foi necessária prévia nefrecto
mia à E, pois a paciente apresentava pionefrose à E. 

Observou-se que uma paciente, com severo 
dano funcional (hiperazotemia), manteve o déficit 
funcional pré-operatório, muito embora a fístula 
estivesse fechada, com permeabilidade ureteral nor
mal. Necessitou entrar em programa de hemodiá
lise. 

Finalmente, as outras pacientes apresentaram 
excelentes resultados, caracterizados por recupera
ção completa da função renal, ausência de infecção 
urinária e de refluxo de alta pressão. 

Os tempos de seguimento pós-operatório varia
ram entre 1 ano e meio e 10 anos, tendo havido óbito 
de 2 casos, 1 por recidiva da doença básica (neopla
sia), e o outro por nefropatia crônica. 

DISCUSSÃO 

A técnica de Boari apresenta excelentes resulta
dos no tratamento das fístulas do ureter distaI, sendo 
fácil e de rápida execução em pacientes com trauma 
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QUAD~O 1 

Caso 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Técnica 

Boari 
Boari 
Boari 
Boari 
Boari 
Boari 
Boari 
Boari 

Tratamentos associados 

Ureterostomia 

Nefrectomia contraI. 

QUADRO 2 

Cirurgia Tempo ciro 
Nome Idade prévia anterior 

1 KM 43 
Histerect. 

3 meses 
abdominal 

2 LT 63 
Histerect. 
abdominal 4 meses 

MS 19 
Histerect. 

1 mês 3 abdominal 
Histerect. 

4 FP 46 vaginal 21/2 meses 

5 VS 52 Wertheim 1 mês 

6 MS 49 Wertheim 1 mês 

QE 57 
Histerect. 

2 meses 7 abdominal 

8 CP 49 Wertheim 2 meses 

cirúrgico recente, muitas vezes com severo compro
metimento do estado geral, exigindo um ato opera
tório rápido. Esta cirurgia deve ser efetuada o mais 
precocemente possível (o tempo ideal na nossa 
casuística foi de 30 dias), evitando-se com isto o 
desenvolvimento de fibrose, que dificulta a dissec
ção cirúrgica, causando danos à irrigação do "flap" e 
do ureter. Clinicamente, podem ser observados os 
resultados através da drenagem urinária. Se esta for 
alta e persistente, deve-se suspeitar de déficit de 
vascularização nos elementos anastomóticos. 

As complicações imediatas mais importantes 
são a deiscência de sutura, basicamente por deficiên
cia de vascularização e sutura sob tração dos elemen
tos anastomóticos. Nas tardias, o aparecimento de 
infecção urinária foi o achado mais comum. Algu
mas pacientes foram mantidas em quimioterapia 
supressiva por algumas semanas. 

Na literatura, os resultados desta operação são 
considerados ótimos, quando a musculatura da bexi
ga é suficiente e fatores que impedem estão ausen-
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Técnica Contrôle Resultados Observaçôes 

Boari D 6 anos Excelente 

Boari D 5 anos Fístula 

B. Bi!. 10 anos Excelente 

Bom 
Déficit fu n-

Boari D 5 anos cional múnt. 

Boari D 2 anos Excelente Nefrec. E 

B. Bi!. 1 1/2 ano Excelente 

Boari D 6 anos Excelent"l 

Boari D 2 anos Excelente 

teso Küss e Hradec advogaram a grande utilidade 
desta cirurgia em determinados casos, como as 
fístulas secundárias a cirurgias ginecológicas. Nas 
publicações recentes, os resultados excelentes estão 
na ordem de 70 a 80%. 

Deuticke e Schimatzek relataram 75% de suces
so, e Petkovic 60% de bons resultados. Uma avalia
ção efetuada nos casos de fracasso da cirurgia 
evidenciou que a doença básica da paciente poderia 
influir no resultado final da cirurgia, mas a técnica 
de Boari não estava contra-indicada, sendo inclusive 
uma das cirurgias de escolha, em pacientes que 
foram operadas de Jumores ovarianos e uterinos. 
Neste estudo, foram efetuadas 86 cirurgias de Boari, 
com 9 padentes que haviam sido submetidas a 
cirurgias de carcinoma da genitália, sendo que 6 
dessas pacientes sobreviveram mais de 3 anos. O 
estudo demonstrou o fechamento da fístula uretero
vaginal, completa permeabilidade ureteral, desapa
recimento da pielocaliectasia, melhora da função 
renal e ausência de infecção urinária. 



Fig.3 - KM (ónt). Fig.4 - MS (5/68). 
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FIg.7 - CP (3.74). FIg.S.:..... CP (7n4). 
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REIMPLANTAÇÃO URETERAL 

Cerca de 10% dos casos necessitam de reinter
venção por estenose ou fístula. Em 3 casos, foi 
necessária a nefrectomia. Vinte por cento dos casos 
apresentavam refluxo vésico-ureteral persistente, 
necessitando de tratamentos freqüentes para a infec
ção urinária. Em alguns casos, a persistência de 
infecção renal tinha relação direta com o estado do 
rim antes da operação (pielocaliectasia e pielone
frite). 

Nos casos onde existe alteração da musculatura 
vesical, como no caso da bexiga neurogênica, a 
possibilidade de um bom resultado fica muito restri
ta, porque a incidência de refluxo e suas complica
ções é elevada. 

As indicações, segundo Bischoff, para a cirurgia 
são as seguintes: longos defeitos do ureter pélvico, 
devido a obstrução ureteral traumática, ou estenose, 

Fig.l0 - FP (sm). 

fístula uretero-vaginal ou ureterocolônica ou após 
radioterapia. Outras indicações seriam os casos em 
que há estenose congênita da junção uretero-vesical 
e malformações do ureter em sua porção pélvica. 

SUMMARY 

It is discussed an ureteral substitution in 8 cases 
with 10 damage consequent to gynecologic surgery. 
Eight surgical interventions were performed in 10 
ureters with vaginal comunication, and the follow-up 
of this cases, situated between 1 1/2 and 10 years, is 
presented. 

N. da R. - Acompanha o artigo uma Bibliografia, constando de 
7 (sete) citações, não publicada por não se enquadrar nas normas 
do JBU. Os interessados poderão dirigir-se diretamente aos 
autores. 
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esfincterotomia externa transuretral no 
tratamento da bexiga neurogênica 

WALTER JOSÉ KOFF - ERNANI VICENTE BENDER JR. 
Do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 

Freqüentemente, a bexiga neurogênica acom
panha-se de esvaziamento urinário inadequado, a 
despeito às vezes de altas pressões intravesicais. Esta 
dificuldade pode decorrer de vários fatores, tais 
como bexiga arrefléxica, contratura do colo vesical, 
dissenergia detrusor-esfincteriana e aumento da re
sistência uretra!. A dissinergia entre a musculatura 
vesical e a do esfíncter estriado da uretra já foi 
definida anteriormente 9,13 e resulta de alterações 
complexas do controle dos centros miccionais altos 
sobre o centro miccional medular. S Essa alteração 
miccional é o principal fator que impede um esvazia
mento vesical adequado em grande número de 
pacientes com bexiga neurogênica. 

A dissinergia detrusor-esfincteriana tem sido 
tratada através de neurectomia pudenda l 4, mas a 
alta incidência de impotência levou à procura de 
outro método terapêutico. A esfincterotomia exter
na transuretral é, atualmente, um método ampla
mente aceito de tratamento desta disfunção lO• A 
técnica de execução deste procedimento tem varia
do, havendo várias descritas na literatura2

• 

A seguir, apresentamos nossa pequena expe
riência neste procedimento e os resultados obtidos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Um total de 11 pacientes, todos do sexo 
masculino,com bexiga neurogênica, foram submeti
dos à esfincterotomia externa transuretral anterome
diana. 

Eles apresentavam a doença por período variá
vel de tempo, com extremos de 14 anos no mais 
antigo e de 3 anos no mais recente. O tempo médio 
de duração da doença era de 64 meses. As idades 
variavam de 6 a 62 anos. 

A classificação, quanto ao tipo de bexiga neuro
gênica, foi feita de acordo com o método de Bors e 
Comarr. Havia 6 do tipo neurônio motor superior, 2 
tipv neurônio motor inferior e 3 de tipo misto em 
pacientes com meningomielocele. A etiologia da 
lesão pode ser vista na tabela I. 

Entre os pacientes, 5 eram paraparéticos, 5 
paraplégicos e um quadriplégico. 

Todos foram investigados através de urografia 
excretória, uretrocistografia retrógrada e miccional, 
cistometria e cistoscopia, além dos exames laborato
riais usuais. 
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A cirurgia foi realizada com um ressector Igle
sias, da marca Storz, usando-se alça de Colling. Foi 
feito um único corte às 12 h, iniCiando-se no 
verumontano e estendendo-se caudalmente por 2 a 3 
cm até a uretra bulbar, que não foi incisada. A 
profundidade de corte foi de 5 a 8 mm. No pós
operatório, foi colocado um cateter de Foley nO 24 
com balão de 30 ml, o qual foi mantido por apenas 3 
a 4 dias. 

O seguimento foi realizado através da medida 
do resíduo urinário a intervalos adequados e nova 
uretrocistografia, após 3 meses da cirurgia. 

Ai indicações cirúrgicas foram urina residual no 
mínimo de 50 ml, em pacientes que urinavam com 
jato intermitente e fraco, com alta pressão, incapaci
dade total de urinar ou dilatação secundária do 
aparelho urinário superior. 

Os resultados foram classificados como sucesso, 
caso o paciente pudesse permanecer sem cateter de 
demora, se o tinha antes, diminuísse o resíduo 
urinário a menos de 50 miou apresentasse apreciá
vel decréscimo na dilatação do aparelho urinário 
superior. Os insucessos foram classificados em ime
diatos e tardios, quando os parâmetros acima não 
foram obtidos. 

RESULTADOS 

Entre os 11 pacientes, havia 3 com cateter de 
demora permanente, 5 com resíduo urinário alto, 
em geral maior que 100ml, com mais esvaziamento 
vesical, e 3 com esvaziamento quase completo, mas 
com dilatação importante do aparelho urinário supe
rior. A tabela 11 mostra estes dados. 

Entre os 3 pacientes com cateter de demora, 
todos conseguiram ficar livres do mesmo. Entre o 
grupo com resíduo urinário alto, 3 obtiveram resul
tado classificado como sucesso, mas um deles teve 
recidiva do problema e foi reoperado como insuces
so. Eutre os 3 com dilatação do trato urinário 
superior, 2 melhoraram marcadamente de imediato, 
tendo o outro sido reoperado, mas também sem 
sucesso. Os resultados obtidos são mostrados na 
tabela 111. Em realidade, foram portanto efetuados 
13 procedimentos de 11 pacientes, com 8 resultados 
bons e 5 insatisfatórios. Houve 2 casos de sangra
mento pós-operatório prolongado, tendo um deles 
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permanecido 14 dias sangrando e necessitando de 
transfusão de sangue. 

A possível influência do procedimento sobre a 
potência sexual não foi avaliada. 

DISCUSSÃO 

A micção é um processo em que intervém a 
força expulsiva miccional (bexiga e músculos abdo-
minais) contra a resistência uretra!. A primeira deve 
ser maior que a segunda, caso contrário, não ocorre 
a micção. Partindo deste conceito, já, em 1940, 
Emmett introduziu a ressecção do colo vesical no 
tratamento da bexiga neurogênica, visando diminuir 
a resistência uretraP. Posteriormente, foi reconheci
do que nem todos os tipos de lesão neurológica 
vesical se beneficiavam por este procedimento e que 
nestes casos a resistência maior estava na região do 
esfíncter externo 5, especialmente na dissinergia 
detrusor-esfincteriana. Desde então, vários méto
dos têm sido propostos para diminuir a resistência 
uretral. Foram tentados a neurectomia pudenda, a 
rizotomia sacra e as injeções subaracnoidéias de 
álcool, com resultados variáveis4

• Estes procedimen
tos foram, com o tempo, abandonados, devido à alta 
incidência de impotência que ocasionavaml5 . Em 
1958, Ross e colaboradores introduziram a ressecção 
do esfíncter externo como substituto destes méto
dos, usando corte a friol! e posteriormente a alça de 
Colling, como nesta nossa série12• Eles e muitos 
outros usavam cortar às 3 e 9 horas, mas a alta 
incidência de impotência sexual levou ao uso de 
esfincterotomia anteromediana (às 12 horas)6. 

TABELA I 
DADOS PESSOAIS, TIPO E ETIOLOGIA DA BEXIGA 

NEUROGtNICA EM 11 PACIENTES 

IDADE TIPO ETIOLOGIA OBSERVAÇÃO 

6 Mista Meningomiolocele Paraparético 
10 Mista Meningomielocele Paraplégico 
12 Mista Meningomielocele Paraparético 
22 Neurônio Motor Sup. Ferimento por arma Paraplégico 

de fogo 
28 Neurônio Motor Sup. Mielite transversa Paraparético 
32 Neurônio Motor Sup. Traumática Paraplégico 
32 Neurônio MotorSup. Traumática Quadriplégico 
38 Neurônio MotorSup. Complicação Paraplégico 

cirúrgica I 
44 Neurônio Motor 

Inf. (?) Lues Paraparético 
49 Neurônio Motor Sup. Mielite transversa Paraplégico 
62 Neurônio Motor Inf. Desconhecida Pa rapa rético 

Existem 2 tipos de esfincterotomia externa 
transuretral. A completa, incluindo o colo vesical e a 
zona do esfíncter, toma o paciente totalmente 
incontinente, sendo usada especialmente em ho
mens paraplégicos confinados à cama ou à cadeira 
de rodas e exige a necessidade de um coletor 
urinário peniano lO• O outro tipo, o usado por nós, 
visa seccionar apenas a zona do esfíncter estriado, 
não deixando o paciente incontinente e eliminando 
apenas a dissinergia entre a bexiga e a uretra. Este 
tipo tem sido usado extensamente nos últimos anos 
1,7 

As 3 indicações de esfincterotomia externa 
usadas neste estudo têm sido preconizadas por 
outros autores. 7 O uso permanente de cateter parece 
ser o tipo de indicação que melhor responde ao 
tratamento, fato confirmado por nós. Em pacientes 
com resíduo urinário alto, os resultados nem sempre 
são completos, mas são em geral suficientes para 
tomá-los livres de infecção urinária. 16 Finalmente, a 
deterioração do aparelho urinário superior, por 
micção de alta pressão com refluxo vésico-ureteral, 
também parece melhorar consideravelmente com a 
cirurgia. 

O procedimento é seguro, fácil e rápido e pode 
ser repetido em caso de insucesso. Por esta razão, 
ele deve ser realizado Com cautela, sem prolongar o 
corte desnecessariamente e arriscar incontinência 
urinária completa. Sempre é possível cortar um 
pouco mais, em caso de necessidade. 

Este tipo de tratamento da bexiga neurogênica 
espástica deve merecer maior atenção em nosso 
meio. 

TABELA" 
INDICAÇÕES DE ESFINCTEROTOMIA EXTERNA EM 11 

PACIENTES COM BEXIGA NEUROGtNICA 

ETIOLOGIA DA LESÃO 

Meningomielocele 
Meningomielocele 
Meningomielocele 
Lesão medular 
Mielite transversa 
Lesão medular 
Lesão medular 
Lesão medular 
Lues 
Mielite transversa 
Desconhe-::ida 

INDICAÇÃO DE CIRURGIA 

Dilatação Ap. Urinário Sup. 
Resíduo urinário de 80 ml 
Resíduo urinaria de 120 ml 
Cateter permanente 
Resíduo urinário de 160 ml 
Cateter permanente 
Resíduo urinário de 140 ml 
Cateter permanente 
Dilatação Ap. Urinário Sup. 
Dilatação Ap. Urinário Sup. 
Resíduo urinário de 280 ml 
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TABELA III 

RESULTADOS DA ESFINCTEROTOMIA EXTERNA EM 11 PACIENTES 
COM BEXIGA NEUROG~NICA 

Resultado Grupo com Cateter Resíduo alto Hidronefrose 

Sucesso 3 2 2 
Insucesso precoce - 2 1* * 
Insucesso tardio - 1* -

* Reoperado em 4 meses com sucesso. 
* * Reoperado, porém novamente sem sucesso. 

RESUMO 

A esfincterotomia externa transuretral é, atual
mente, o método reconhecido de tratar disfunção do 
esfíncter externo da uretra. 

Onze pacientes do sexo masculino foram sub
metidos a este procedimento, realizado em posição 
anteromediana (12 horas). 

As indicações cirúrgicas foram 3 casos de cate
ter permanente, 5 com resíduo urinário e micção 
difícil e 3 com dilatação importante do aparelho 
urinário superior. 

Todos os 3 pacientes com cateter puderam ser 
mantidos sem os mesmos. Entre o grupo de resíduo 
alto, 3 obtiveram diminuição a menos de 5OmI, mas 
um refez o problema e foi reoperado com sucesso. 
Finalmente, entre os 3 com hidronefrose, houve 2 
resultados bons. 

SUMMARY 

Transurethral externaI urethral sphincterotomy 
is now the accepted method of treatment for exter
naI sphincter dysfunction. 

A total of 11 male patients were submitted to 
this procedure made at 12 o'clock position. 

The surgical indication were 3 cases of perma
nent indwelling catheter, 5 of high residual urine and 
3 with important upper tract dilation. 

AlI patients with indwelling catheter became 
free of catheter, 3 patients with high residual urine 
had important decrease _ of post-void residual urine 
to 50 m1 or less, but one was a delayed failure and 
was submitted to a successful second operation. 

Between the 3 patients with hydronephrosis, 2 
good results were seen. 
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fibrose do colo vesical 
tratada com ressecção endoscópica e 

aplicação local de diacetato de triamcinolona 
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Da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro(RJ) 

A esclerose do colo vesical pode ser primária 
ou, como ocorre mais freqüentemente, secundária a 
cirurgia prostática, em particular a ressecção endos
cópica. 

ETIOLOGIA 

Embora não esteja definida a etiologia da 
esclerose do colo vesical, alguns fatores são decisivos 
no surgimento desta patologia: 
1. Tamanho da próstata. 
2. Grau de ressecção transuretral. 
3. Traumatismo causado pela alta freqüência da 
corrente elétrica sobre o colo vesical. 
4. Fios de sutura. 
5. Fibrose prostática pré-existente. 

SINTOMATOLOGIA 

Os sintomas aparecem normalmente nos 3 pri
meiros meses após a prostatectomia, podendo, en
tretanto, manifestar-se antes ou depois, dependendo 
do grau de obstrução do colo vesical. São de 
natureza irritativa: aumento da freqüência urinária, 
urgência e disúria; ou obstrutiva: hesitação, dificul
dade para iniciar a micção, resíduo pós-miccional e, 
por vezes, retenção urinária. 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico é feito por: 

a) Uretrografia - Observa-se dilatação da 
uretra e a passagem do contraste pelo colo vesical 
constricto dar origem à imagem radiológica denomi
nada "sinal da pasta de dente." 

b) Uretrocistoscopia - É importante para a 
visualização direta da abertura do colo, sua permea
bilidade e rigidez, e para afastar outras patologias 
existentes. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

O diagnóstico diferencial deve ser feito com: 
este nos e do meato uretral e estreitamento de uretra. 

TRATAMENTO 

o uso do corticóide na esclerose do colo foi 
feito por R. S. Malek e L. F. Greene, na Clínica 
Mayo, em 1957, sendo usadas: hidrocortizona e 
prednizona. As doses variavam de 70 a 300 mg de 
hidrocortizona e de 50 a 200 mg de prednizona. 

C. F. Domico, W. K. Mebust, W. Valk e J. D. 
Foret, na Universidade de Kansas City, iniciaram o 
uso da triamcinolona no tratamento da escJerose do 
colo vesical. Este corticóide já era usado no trata
mento da fibrose esofagiana pós-ingestão de subs
tância corrosiva e nas quelóides, com efeito satisfa
tório. 

A triamcinolona difere da hidrocortizona por 
apresentar 1 átomo de fluor no carbono 9 e pela 
troca do radical acetil por uma hidroxila na posição 
16. Estas características diminuem a solubilidade do 
corticóide, tornando mais lenta sua absorção. Ob
servou-se que o efeito máximo ocorre após três 
semanas e que, após injetada, a triamcinolona 
permanece no local durante três meses. 

A triamcinolona parece ter ação catalítica no 
aumento da colagenase endógena, o que interferiria 
no mecanismo da formação do colágeno e, conse
qüentemente, na formação da escJerose do colo 
vesical. 

CAsuíSTICA 

No Serviço de Urologia da 143 Enfermaria da 
Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, o 
di acetato de triamcinolona foi usado ·no tratamento 
da esclerose do colo vesical a partir de 1978, após 
excelentes resultados com este corticóide, obtidos na 
estenose do me ato uretral e nas fibroses da pele 
decorrentes de cirurgia da hipospádia. 

O diagnóstico foi feito com uretrografia e 
cistoscopia em 5 pacientes. O período, compreendi
do entre a pIostatectomia e o aparecimento dos 
sintomas da esclerose do colo vesical, variou de 4 
meses a 10 anos. Os pacientes foram tratados com 
RTU do colo vesical e injeção do di acetato de 
triamcinolona, em dose que variou de 120 a 160 mg, 
conforme o grau da esclerose. A maior dosagem 
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(160 mg) foi utilizada em 1 paciente com esclerose já 
recidivada, tratada previamente com RTU. Dois 
pacientes apresentavam estenose da uretra, previa
mente tratada com uretrotomia interna e enxerto 
livre de pele. Em um caso, houve necessidade de se 
repetir a injeção de triamcinolona. Todos os pacien
tes permanecem assintomáticos e sob controle até 
esta data. 

TÉCNICA 

Após a ressecção endoscópica da esclerose do 
colo vesical, introduz-se pela bainha do cistoscópio 
Storz 23,5 a agulha flexível (fig. 1) e infiltra-se em 
torno de toda a extensão do colo vesical o di acetato 
de triamcinolona, diluído em soro fisiológico. O 
paciente permanece sondado durante 24 a 48 horas. 
A reavaliação é feita mensalmente no 1° ano, por 
calibração do colo e uretrografia, quando completa
dos 3 meses do tratamento. 

CONCLUSÃO 

A utilização do diacetato de triamcinolona, 
após ressecção endoscópica da esclerose do colo 
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vesical, constitui um recurso a ser utilizado no 
tratamento desta patologia. 

Embora nossa casuística ainda seja pequena e 
nosso "follow-up" não ultrapasse 2 anos, os resulta
dos, até agora obtidos, nos encorajam a continuar. 

RESUMO 

Os autores mostram a experiência do Serviço de 
Urologia da 14a Enfermaria da Santa Casa da 
Misericórdia do Rio de Janeiro, com a utilização do 
diacetato de triamcinolona no tratamento da escle
rase do colo vesical, com aplicação local em 5 
pacientes, obtendo-se resultados satisfatórios até a 
presente data. 

SUMMARY 

The authors employ triamcinolone diacetate in 
vesical neck sclerosis, in topic applications in 5 
patíents, wíth good results until now. 

N. da R. - Acompanha o artigo uma Bibliografia, constando de 
6 (seis) citações, não publicada por não se enquadrar nas normas 
do lBU. Os interessados poderão dirigir-se diretamente aos 
autores. 
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INTRODUÇÃO 

Trata-se de uma afecção da pequena pelve, 
caracterizada por desenvolvimento excessivo do te
cido adiposo que envolve a bexiga e o retossigmóide, 
produzindo compressão e estiramento destas estru
turas, com conseqüentes sintomas decorrentes des
sas alterações. 

HISTÓRICO 

Embora Engels12 , em 1959, tenha revisto cinco 
casos de fixação alta de bexiga e sigmóide por tecido 
gorduroso, simulando alterações decorrentes de 
compressão por tumor pélvico, coube a Fogg e 
Smyth l 4, em 1968, empregar o termo lipomatose 
pélvica, na literatura médica. Malter e OmelF4, em 
1971, descreveram o primeiro caso desta afecção no 
sexo feminino. 

De acordo com SicksJ2 , até 1975 havia 49 casos 
descritos. No presente trabalho, após revisão da 
literatura 2, 5, 7, 11, 13, 17, 18,22,25,28,30,34,35, encontramos mais 
23 casos e acrescentamos um da nossa casuística, 
totalizando 73 casos publicados. 

RELATO DO CASO 

W. A. S., masculino, brasileiro, pardo, 33 anos, 
casado, registro hospitalar nO 62.5222.32, procurou 
nosso ambulatório em junho de 1977, com hipogas
tralgia persistente, ao início das micções. Medicado 
com analgésicos, não logrou melhoras significativas. 
Ao exame físico: peso 70 kg, altura 173 em, pulso 88 
b.p.m., em hipertensão arterial de 150 x 110 (estava 
em uso de metildopa e clortalidona, há cerca de 18 
meses). O exame de urina, na época, foi normal. 
Submetido a urografia excretora mostrou trato uri
nário alto normal, bexiga deformada e elevada por 
grande compressão extrínseca (fig. 1). 

A uretrocistografia (figs. 2 e 3) confirmou a 
elevação, além de grande capacidade vesical. A 
uretrocistoscopia evidenciou colo vesical elevado 
por compressão extrínseca, óstios ureterais livres, 
mucosa vesical normal. O clister opaco (fig. 4) 
revelou retossigmóide alongado, ausência de lesões 
vegetantes, infiltrantes ou ulceradas do cólon. A 
retossigmoidoscopia e a angiografia pélvica foram 

normais. Com exames laboratoriais de rotina (san
gue e urina) normais, exame físico negativo e 
hipótese di agnóstica de lipomatose pélvica, foi sub
metido à laparatomia exploradora em março de 
1978: encontrada densa massa adiposa perivesical, 
tendo sido retirado fragmento para biópsia, cujo 
laudo confirmou o diagnóstico de fibrolipomatose 
(fig. 5). Obteve alta após um pós-operatório sem 
anormalidades. Em sua última revisão ambulatorial 
(março de 1979), encontrava-se assintomático. 

DISCUSSÃO 

É afecção que acomete predominantemente 
indivíduos do sexo masculino (95%), sendo mais 
comum na raça negra, especialmente nos obesos. É 
comum a associação com infecção urinária baixa 20 

ou com hipertensão arterial 11. 

Sua etiologia é desconhecida. Admite-se que 
seja parte de um processo inflamatório: a associação 
desta afecção com a cistite cística ou com a cistite 
glandular confirmaria esta teoria 35. 

Malter e OlPell 24 sugerem ser a doença uma 
manifestação localizada da obesidade. 

Para Morettin e Wilson26 , haveria um compo
nente hormonal neste processo, porém nada há de 
concreto. 

Há pacientes, que evoluem totalmente assinto
máticos, em que o diagnóstico ocorre como um 
achado no decurso de uma urografia excretora para 
estudo, por exemplo, de hipertensão arterial6. 

Usualmente, os sintomas urinários são os da obstru
ção urinária baixa6 • Em alguns casos, palpa-se uma 
massa suprapúbica1,4,21 semelhante a um globo vesi
cal, mas que não desaparece após o cateterismo 
evacuador. Geralmente, o toque retal revela uma 
glândula prostática alta, de difícil avaliação1 e de 
consistência normal. A sintomatologia digestiva é 
quase sempre de obstrução intestinal crônica6,8. O 
envolvimento por compressão extrínseca das veias 
cava inferior e ilíaca externa, ocasionando oclusão 
venosa completa com sintomatologia característica, 
tem sido descrit033 . Os sinais radiológicos, às vezes, 
são tão característicos que dispensariam a explora
ção cirúrgica: a) hipertransparência na pequena 
pelve33 nas chapas simples; b) na urografia excretora 
os rins e ureteres quase sempre estão normais, 

275 J. Br. Urol. - VoI. 6 N° 4 - 1980 



M. A. GUIMARÃEs CORRÊA "ET AL". 

Fig.1 - Urografia excretora. 

podendo estar dilatados e ocorrer uronefrose nos 
casos de compressão bilateral gradativa 15. A bexiga 
sofre elevação do seu soalho e alongamento, confi
gurando a bexiga "em banana" ou "em cabaça"19; c) 
na uretrografia é característico o alongamento e o 
encurvamento da uretra posterior19; d) o clister 
opaco mostra retificação, alongamento e estiramen
to do retossigmóide33, por compressão extrínseca; e) 
a angiografia pélvica não demonstra vascularização 
anormal de características malignas. 

A uretrociscopia toma-se muito difícil ou im
praticável devido ao excessivo alongamento uretral e 
a retossigmoidoscopia mostra alongamento retossig
mói de ano com ausência de alterações intrínsecas. 

Durante uma exploração cirúrgica, o tecido da 
L. P. tem -o mesmo aspecto do tecido adiposo 
normal que envolve a bexiga e a sigmóide. A 
microscopia mostra ser composto por tecido adiposo 
normal ou fibroadiposo, com reação inflamatória. 

O diagnóstico diferencial é feito com: a) Fibrose 
retroperitoneal - nesta, há predomínio do tecido 
fibroso 29 e ausência do adiposo; há localização na 
cavidade pélvica e acima desta, antecedentes de uso 
de maleato de metissergide , para tratamento de 
hemicranias, injeções esclerosantes à base de uréia, 
quinino e silicone, para tratamento de hérnias e 
hemorróidas16 ; porém, ficam em aberto para discus-
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são os casos de L. P. em que ocorre substituição 
progressiva do tecido adiposo por fibroso , levando a 
crer numa correlação entre as duas afecções; b) 
tumores metastáticos , especialmente os da próstata 
27 e os do testículo 3: embora as imagens radiológicas 
sejam semelhantes , clinicamente há edema periféri
co; c) Hematomas pélvicos: a radiotransparência da 
pequena pelve é menor e o deslocamento visceral é 
assimétrico; d) doença de Dercum, caracterizada 
por depósitos gordurosos irregulares dolorosos no 
tecido subcutâneo do abdômen inferior, extremida
des, pescoço e nádegas, que pode raramente infiltrar 
o tecido perivesical. 

TRATAMENTO E PROGNÓSTICO 

A radioterapia não se mostrou efetiva nesta 
afecção. Tem sido praticado tratamento dietético 
com sucesso 32, quando há obesidade concomitante. 

A excisão cirúrgica do tecido é impraticável, na 
maioria das vezes 23 , devido às aderências intensas às 
estrutur?S pélvicas, porém em alguns casos foi 
realizada com sucesso. 9, 10. 

As derivações urinárias supravesicais 20 ficam 
restritas aos raros casos de obstrução ureteral bilate
ral progressiva. 



LIPOMATOSE 

Fig.3 - Uretrocistografia. 

CONCLUSÃO 
a) É uma afecção. rara em que, o.casionalmente, é 
aventada a hipótese diagnóstica no. pré-o.peratório., 
embo.ra haja sinais radio.lógico.s característico.s 8. 

b) O diagnóstico. diferencial faz-se co.m a fibro.se 
retro.perito.neal, tumo.res metastático.s, hemato.mas 
pélvico.s e do.ença de Dercum (adipose do.lo.ro.sa). 
c) O tratamento. cirúrgico. é praticado. so.mente nos 
casos em que haja o.bstrução. ureteral bilateral pro.
gressiva. 
d) É afecção. benigna, de evo.lução. lenta, mas que 
necessita de aco.mpanhamento. médico. periódico.. 

RESUMO 

Os auto.res ao apresentarem um caso. de L. P., 
salientam a raridade desta afecção., sua eVo.lução. 
benigna, as dificuldades para seu diagnóstico. e as 
restritas indicações cirúrgicas. A literatura fo.i revista 
e, Co.m a adição. do. presente relato., passa a ser de 73 
casos descritos. 

SUMMARY 

"flI,e authoTs repo.rt o.n a new case o.f pelvic 
lipo.matosis. They emphasize the frequency o.f this 
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disease, the good evolution, the trouble to diagnosis 
and the límíted índícations of surgery. The literature 
was reviewed and, with the addition of this one, the 
total ís 73 reported cases. 
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carcinoma primitivo da uretra masculina 
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o carcinoma primitivo da uretra masculina é 
uma entidade relativamente rara. Existem cerca de 
400 casos descritos na literatura. Kreutzmann e 
Collof (1939), após revisão da literatura, reuniram 
150 casos. Kaplan e cols. (1967), em nova revisão, 
somaram 232 casos, Ray e cols. (1977) apresentaram 
23 casos e propuseram o estadiamento do carci
noma. 

Na literatura brasileira, existem 7 casos descri
tos, desde 1940: Barros (1940), Cury (1974), Sadi 
(1964), destacando Rodrigues Neto lr. e cols. 
(1972), que apresentaram 4 casos, com ampla discus
são sobre a patologia. 

Queremos, aqui, apresentar nossa experiência 
vivida em um caso. 

DESCRIÇÃO 

L.G. - 52 anos, branco, casado, RG 57.999. 
O paciente foi admitido no Serviço de Urologia 

do Hospital das Clínicas da Unicamp, em 4.9.78, em 
retenção urinária aguda. A história pregressa referia 
dificuldade progressiva à micção há 2 meses. Foi 
gastrectomizado há 2 anos, por úlcera péptica, e há 
um ano foi laringotomizado com diagnóstico histo
patológico de carcinoma epidermóide da laringe, 
sem metástases clínicas, na época. Posteriormente, 
foi submetido a radioterapia, quimioterapia e imu
noterapia com BCG, por escarificação.· Negava 
antecedente venéreo ou traumático da uretra. 

Ao exame físico, estava em bom estado geral. O 
exame do tórax era normal. A bexiga era palpável 
até a cicatriz umbilical. No exame dos genitais, 
apresentava-se em priapismo; palpavam-se, na base 
do pênis, nódulos endurecidos nos corpos caverno
sos e havia saída de secreção sero-hemática pela 
uretra (fig. 1). Os testículos, epidídimo e próstata 
eram normais à palpação. 

Na admissão, foi tentada cateterização vesical 
pela uretra, mas não· houve progressão de sonda 
Foley nO 18F, além de 4 cm da uretra peniana. Foi 
realizada, então, cistostomia suprapúbica, com tro
carte, com saída de 600 ml de urina clara. 

Os exames subsidiários foram: hemoglobina 
14,5, hematócrito 44%, uréia 53,5 mg%. A urina 
apresentava hematúria e leucocitúria intensa e a 
cultura mostrou o crescimento de Enterobacter. A 

citologia de urina colhida por cateter da cistostomia 
foi de classe 11 e a citologia de secreção uretral foi de 
classe V. A urografia excretora demonstrou rins, 
ureteres e bexigas normais. A uretrocistografia evi
denciou irregularidades em toda a uretra peniana e 
bulbar, tipo defeitos de enchimento. Não houve 
progressão do contraste além da uretra bulbar (fig. 
2). 

Para fins diagnósticos, o paciente foi submetido 
à uretroscopia, quando se visualizou tecido de cor 
branca desde a fossa navicular até a uretra bulbar, 
onde a luz uretral estava completamente obstruída, 
sendo feita biópsia neste nível. Foram feitas, tam
bém, biópsias a céu aberto dos nódulos dos corpos 
cavernosos e biópsia prostática, com agulha. 

O diagnóstico anatomopatológico foi carcinoma 
epidermóide da uretra e corpos cavernosos. A 
próstata era normal (fig. 3). O tratamento cirúrgico 
foi emasculação com cistostomia de permanência, 
em 15.9.78. O laudo anatomopatológico da peça foi 
carcinoma epidermóide da uretra, infiltração difusa 
do pênis, fístula carcinomatosa na glande (fig. 4). 

Um mês após a cirurgia, o paciente retornou, 
queixando-se de dor perineal, constatando-se tecido 
vegetante na linha da sutura perineal da cirurgia e 
faleceu, 3 meses após a cirurgia, por hemorragia 
traqueal maciça. 

COMENTÁRIOS 

O carcinoma da uretra masculina tem uma 
maior incidência entre os homens de 50 e 70 anos de 
idade e é mais freqüente na sexta década de vida. 

O tipa histológico mais comum é o epidermóide 
(78%), seguido pelo carcinoma de células de transi
ção (15%), o adenocarcinoma (6%) e o carcinoma 
indiferenciado (1 % )14. Os adenocarcinomas originá
rios das glândulas de Cowper e Littré não são 
considerados carcinomas primitivos da uretra, se
gundo Sacks (1975) e Melicow (1978). 

A localização mais comum é na porção bulbo
membranosa, seguida pela uretra peniana, Kreutz
mann (1939), Melicow (1978), Ray (1977) e Sullivan 
(1978). No presente caso, o carcinoma tomava toda 
a uretra peniana e bulbar. 
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Fig. 1 - Pênis semi-erecto com nódulos palpáveis nos corpos 
cavernosos e secreção sero-sanguinolenta pela uretra. 

A etiologia é desconhecida, mas existe grande 
associação entre carcinoma com antecedente de 
uretrite, trauma uretral, estreitamento, dilatações 
uretrais, havendo casos descritos de carcinoma de
senvolvido após uretroplastia para correção de es
treitamento, "apud" Colapinto e Evans (1977). 
Não existem sintomas próprios do carcinoma ure
traI, mas, sim, queixas inespecíficas de obstrução 
urinária. Outras vezes, apresenta-se abscesso periu
retraI, secreção uretra I , uretrorragia, hematúria, 
fístula uretral, dor perineal, massa inguinal palpável 
e priapismo, se houver invasão dos corpos caver
nosos. 
A maioria dos casos são diagnosticados tardiamente, 
com a doença em curso ou em estado avançado. O 
diagnóstico precoce é difícil, sendo preconizadas 
citologia urinária e uretroscopias periódicas em 
pacientes com estenose uretral, segundo King 
(1964). O diagnóstico de certeza é o histopatológico, 
obtido por biópsia, seja transuretral, a céu aberto, 
seja com agulha diretamente. A uretrocistografia e a 
citologia urinária também são úteis para o diagnós
tico. 
Ray e cols. (1977) propuseram o seguinte estadia
mento: 
O - Confinado somente à mucosa ("in situ"). 
A - Confinado à mucosa, mas não além da lâmina 
própria da submucosa. 
B - Invasão não além do corpo esponjoso ou da 
próstata. 
C - Extensão direta aos tecidos além do corpo 
esponjoso, tais como corpos cavernoso, músculos, 
gordura, fáscias, pele, ossos, ou além da cápsula 
prostática. 
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Fig. 2 - Uretrocistografia retrógrada, mostrando inúmeras áreas 
de refluxo do contraste e obstrução da uretra peniana. 

Dl - Metástases regionais para gânglios inguinais 
ou pélvicos. 
D2 - Metástases a distância. 
As metástases se fazem por via linfática para os 
gânglios regionais (inguinais profundos, ilíacos ex
ternos, obturadores, hipogástricos e pré-sacros) e 
por via sanguínea, para os pulmões, fígado e ossos 
(Rodrigues Neto, 1972, e Sullivan, 1978). Não é 
descrita metástase para a laringe e metástases a 
distância de carcinoma de laringe são raras; quando 
isso acontece, os órgãos mais acometidos são o 
fígado e os pulmões (Willis, 1967). Portanto, consi
deramos o presente caso como carcinoma primitivo 
da uretra. 
O tratamento depende da localização e do estadia
menta do tumor. Na uretra peniana, o tratamento é 
a penectomia parcial ou total, com ou sem emascula
ção, dependendo da localização na uretra. Em toda 
a uretra peniana com estádios O e A, a ressecção 
transuretral ou a ressecção segmentar da uretra 
podem ser suficientes. Os estádios B e C na uretra 
distaI podem ser tratados somente com penectomia 
parcial, enquanto que, na uretra peniana proximal, 
o estádio B requer penectomia total, e o estádio C, 
penectomia total, com emasculação. A linfoadenec
tomia inguinal deve ser feita somente quando existir 
suspeita de metástases ganglionares inguinais. 
O carcinoma da uretra bulbomembranosa, geral
mente, apresenta-se nos estádios C e D; na época do 
diagnóstico, o tratamento deve ser radical, com 
ressecção em bloco do pênis, conteúdo escrotal e 
próstata, com linfoadenectomia pélvica bilateral, 
com ou sem ressecção do púbis (Marshall, 1957, 
Shuttleworth, 1969, e Sullivan, 1978). 



linfoma do testículo 
apresentação de 2 casos 
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INTRODUÇÃO 

O propósito do nosso trabalho é a apresentação 
de dois casos de linfoma testicular, com comprome
timento bilateral em um caso e unilateral em outro, 
sem evidência clínica de envolvimento sistêmico. O 
diagnóstico foi realizado pelo exame anatomopato
lógico. Após 19 e 10 meses, respectivamente, de 
seguimento ambulatorial, os doentes encontram-se 
assintomáticos, sem qualquer manifestação geral da 
doenga. 

O interesse maior desta apresentação prende-se 
ao fato de ser um tumor considerado pela literatura 
mundial de ocorrência rara, em relação aos demais 
tumores testiculares, e de serem os primeiros regis
trados nos últimos 10 anos, nos Serviços de Urologia 
da Santa Casa de Misericórdia e Hospital de Clínicas 
-U.F.P. 

CASO CLÍNICO N° 1 

G.P.L., masculino, 60 anos, branco. 
Foi admitido na Santa Casa de Misericórdia de 

Curitiba em 13 de janeiro de 1978, com queixa de 
aumento de volume bilateral da bolsa escrota!. 

Na história clínica, referia aumento de volume 
da hemibolsa escrotal esquerda há 9 meses e da 
direita há 6 meses, ambos de caráter insidioso, de 
consistência flácida, discretamente dolorosa à palpa
ção e não relacionados com traumatismo local ou 
sinais inflamatórios. 

EXAME FíSICO 

Exame geral: 
Fácies atípica, atitude indiferente, mucosas coradas, 
tegumento externo normal, T. A. 150x80 mmHg, 
pulso de 84 bpm. 
Cabeça, pescoço, membros superiores e inferiores 
normais. 

Aparelho respiratório: tórax enfisematoso, esterto
res bolhosos em ambas as bases pulmonares. 
Aparelho circulatório: bulhas cardíacas rítmicas e 
normofonéticas, F. C. 84 bpm. 
Abdômen: plano, flácido, indolor à palpação super
ficial e profunda, ausência de organomegalias. 
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EXAME UROLÓGICO 

Aparelho urinário: rins, ureteres, bexiga e uretra 
normais. 
Aparelho genital: pênis normal, próstata normal ao 
toque. 

Bolsa escrotal aumentada de volume bilateralmente, 
medindo aproximadamente 15x7 cm cada hemibol
sa, de consistência flácida, pesada, transiluminação 
positiva. 
Testículos e epidídimos mal delimitados, em virtude 
do grande volume da massa líquida intra-escrotal. 

EXAMES COMPLEMENTARES (16/01/78) 

Hemograma: eritrócitos 4.840.000/mm3; hemoglobi
na 12,6 g1dl; volume globular 39,4 ml/dl; leucócitos 
4.000/mm3 ; linfócitos 10, monócitos 3; bastonetes 8; 
segmentados 79; neutr6filos 87; plaquetas normais. 
Glicemia 86 mg%; uréia 34 mg%; creatinina 0,8 
mg%. 

TRATAMENTO E EVOLUÇÃO 

Submetido à intervenção cirúrgica em 17/01/78, 
como o diagn6stico clínico de hidrocele bilateral. 
Após a exposição cirúrgica da hemibolsa direita e a 
seguir da esquerda, e aspiração do conteúdo líquido 
intravaginal, revelaram-se testículos de aspecto tu
moral. Realizou-se biópsia de congelação, cujo 
diagnóstico efetuado foi de tumor testicular maligno 
bilateral, sem, no entanto, uma definição histol6gi
ca. Procedeu-se a orquiectomia bilateral. 

Em 18/01/78, o exame anatomopatológico iden
tificou linfoma maligno tipo histiocítico em ambos os 
testículos. 

Em 25/01/78, foi submetido a urografia excreto
ra e a punção-biópsia de medula óssea, cujos resulta
dos foram normais. 

Em 28/01/78, foi transferido para o Serviço de 
Hematologia, no qual" se submeteu ao seguinte 
esquema de quimioterapia: 

CO.P.: Enduxan - 50 mg/kg de peso durante 
5 dias 
Oncovin - 1,4 mglm2 por 1 dia 
Prednisona - 40 mg durante 5 dias. 
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Fig. 1 - Caso nO 1: Testículos tumorais abertos após remoção 
cirúrgica. -';ota-se massa tumoral homogênea, sólida, com destrui
ção do parênquima testicular. 

Intervalo de 15 dias, a seguir novo esquema constan
do de: 

C.O.P.: Enduxan - 30 mglkg de peso (dose 
única) por semana, durante 6 semanas 
Oncovin -1,4 mglm2 (dose única) por 
semana, durante 6 semanas. 
Prednisona - 40 mg (dose única) por 
semana, durante 6 semanas. 

A partir deste esquema, o doente recebeu as mes
mas dosagens, em doses únicas mensais. 

A partir da orquiectomia e do esquema de 
quimioterapia, o doente tem sido visto mensalmen
te, e em todas as revisões apresentou-se assintomáti
co e sem qualquer evidência clínica da doença. 

À última revisão, feita em outubro!78 (9 meses 
após o diagnóstico), o doente mantinha-se assinto
mático e em bom estado geral. 

CASO CLÍNICO N° 2 
C.B., masculirio, 54 anos, viúvo, lavrador, branco. 
Foi admitido no Serviço de Urologia do Hospital de 
Clínicas, U.F.P., em 06/11/78, com queixa de infla
mação no escroto. O comprometimento datava de 
aproximadamente 6 meses, quando notou aumento 
da hemibolsa escrotal esquerda - aumento discreto 
e que não o incomodava. Cerca de. 2 meses antes da 
internação, sofreu traumatismo direto sobre a hemi
bolsa escrotal esquerda (objeto contundente), evo
luindo com aumento de volume, dor, calor,rubor e, 
a seguir, necrose local e aumento de volume de 
região suprapúbica bilateralmente (mais notada
mente, à esquerda). 
EXAME FÍSICO 
Exame geral: 
Fácies atípica, atitude indiferente, mucosas coradas, 
tegumento externo normal, T.A. l1Ox60 mmHg, 
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Fig. 2 - Caso nO 1: Linfoma maligno, tipo difuso, histiocítico. 
Proliferação celular monomórfica difusa, de células histiocíticas, 
com graus variados de atipias (aumento de 400 x). 

F.C. 88 bpm, F.R. 24 mrpm, T. 36°C. Cabeça e 
tórax, normais. 
Pescoço: presença de nódulo de 3x3 cm de diâmetro 
no terço ínfero-anterior do pescoço, móvel, duro, 
liso, não aderido a planos profundos, indolor. 
Abdômen: presença de tumoração nas regiões ingui
nais direita e esquerda, tumoração que se estende 
até a região suprapúbica, com maior evidência à 
esquerda, de lOx7 cm de diâmetro, pétrea, lisa e 
indolor. Membros: presença de varizes nos MMII, 
área de lindefema no terço superior da coxa es
querda. 

EXAME UROLÓGICO 

Aparelho urinário: rins, ureteres, bexiga e uretra, 
normais. Aparelho genital: pênis normal, próstata 
normal ao toque. Bolsa escrotal com testículo direito 
tópico e normal à palpação. Presença de tumoração 
na hemibolsa escrotal esquerda, de consistência 
pétrea, lisa e indolor. Hemibolsa escrotal esquerda 
aumentada de volume, com fístula, por onde haVia 
eliminação de material purulento, esverdeado, de 
odor fétido, com áreas de necrose. 

EXAMES COMPLEMENTARES 

Toda a investigação, a que se submeteu o paciente, 
mostrou-se dentro dos padrões de normalidade. 
Uréia 29,9 mg%; creatinina 0,9 mg%; glicemia 82 
mg%; cultura de urina negativa; estudo do sedimen
to corado com ausência de bactérias; sorologia para 
lues, negativa; gonadotrofina coriônica, negativa em 
duas amostras; metabolismo, normal; hemograma, 
normal; raios X do tórax, sem alteração radiográfi
ca; urografia excretora, sem alteração radiográfica. 
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Fig. 3 - Caso nO 2: Pré-~p. Aumento de volume da hemibolsa 
escrotal esquerda e região inguinal, observando-se necrose da pele 
por infiltração tumoral. 

TRATAMENTO E EVOLUÇÃO 

Após a internação, o paciente evoluiu com progres
são rápida da lesão escrotal, que se tornou necrótica, 
extremamente fétida, dissecando exatamente os ele
mentos da hemibolsa escrotal esquerda, expondo 
corpos cavernosos e uretra, chegando a comprome
ter a região inguinal profunda bilateralmente, mais 
acentuadamente à esquerda. Como medida higiêni
ca, foi realizada orquiectomia à esquerda, já que o 
testículo necrosado se mantinha apenas pelos ele
mentos do cordão. 
O laudo anatomopatológico mostrou neoplasia ma
ligna indiferenciada e que, à coloração específica, 
mostrou linfoma histiocítico. 
Agravou-se no pós-operatório, com quadro tóxico
- infeccioso e intenso prurido. 
- Hematologia do Hospital de Clinicas da U.F.P., 
que realizou biópsia de medula óssea, tendo encon
trado atrofia da medula. Após avaliação dos riscos 
de disseminação do quadro infeccioso, rebelde ao 
tratamento com antibióticos, iniciou-se o seguinte 
esquema quimioterápico: 

c. O.P.P.: Enduxan - 600mg/m2 IV - nos 1° 
e 8° dias. 
Oncovin -l,Omg IV - nos 1° e 8° 
dias. 
Natunalar - 100mg/m2/dia VO -
14 dias seguidos. 
Meticorten - 40mg/m2/dia VO -
14 dias seguidos. 
+ Ampicilina - 4 g/dia - VO. 
+ Garamicina - 240mg/dia - IM 

- fracionada. 
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Fig. 4 - Caso n° 2: Peça cirúrgica. Linfoma testicular esquerdo. 

Foram realizados controles hematológicos nos 1° e 
8° dias do tratamento. Quatro dias após o início do 
tratamento, já se notava sensível melhora do mes
mo. A partir deste esquema, o doente recebeu o 
mes~o tratamento quimioterápico mensalmente. 

Após o início da quimioterapia, a melhora 
apresentada pelo paciente foi bastante evidente. 
Houve granulação da área de necrose e recuperação 
do estado geral. Não apresentou, na evolução, 
complicação para o lado do aparelho digestivo ou 
respiratório. 
Em 03/02/79, a uretra, que estava exposta, rompeu
se. 

Foi acompanhado com controle hematólogico a 
cada ciclo quimioterápico, sem que se evidenciasse 
alteração. 

Em 20/3/79, paciente foi submetido a correção 
plástica na área escrotal, simultaneamente com 
cistostomia, enquanto se aguardava a fixação do 
enxerto. 

Foi deixada a uretrostomia ao natural, uretros
tomia esta perineal, tão logo o exerto se mostrou 
patente e de boa qualidade. 

Em 04/5/79, paciente teve alta hospitalar em 
boas condições, local e geral. Realizados previamen
te exames laboratoriais e radiológicos, que foram 
normais. 

O paciente retornou mensalmente ao ambulató
rio de Onco-Hematologia, onde foi submetido ao 
esquema quimioterápico com C.O.P.P. No último 
retorno, em junho/79, o paciente mantinha-se assin
tomático e em bom estado geral. 

DISCUSSÃO 
OS carcinomas do testículo, de um modo geral, 

ocorrem em cerca de 2 % de todos os tumores 
malignos no homem. Na sua maioria, em torno de 
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Fig. 5 - Caso n° 2: Linfoma maligno, tipo difuso,histiocítico. 
Proliferação celular monomórfica difusa de células ~istiocíticas, 
com graus variados de atipias (aumento de 400 x). 

90% dos casos, são histologicamente dependentes 
das células germinativas, unilaterais , e costumam 
predominantemente acometer adultos jovens entre 
20 e 40 anos. 

Os linfomas com envolvimento testicular são 
extremamente raros, ocorrendo em aproximada
mente 5% de todos os tumores malignos do órgão. 
Em uma série de 799 homens com linfoma, Rosem
berg e cols. (1961) notaram o envolvimento testicu
lar como manifestação inicial em 6 casos e somente 
10 mostraram envolvimento testicular no curso da 
doença. Similarmente, Mrudula B. Sampat, M.V. 
Sirsat e Muralidhar R. Kamat4 (1974) mostraram 
envolvimento testicular inicial em 15 casos, num 
estudo realizado em 2.200 casos de linfoma. 

Estes tumores diferem basicamente dos germi
nativos na sua apresentação clínica, incidência de 
grupos etários, correlação com criptorquidismo, fre
qüência de envolvimento bilateral e prognóstico. 

São os tumores testiculares mais comuns após 
os 60 anos de idade (Kieley e cols .2, 1970); raríssi
mos no jovem, conhece-se na literatura somente 7 
casos em crianças (Waddell, 1961) , e quase sempre o 
envolvimento é bilateral. Não existem referências 
concretas de que o criptorquidismo seja uma condi
ção que favoreça a incidência desta neoplasia. Dis
cute-se a existência de linfoma testicular "primário" 
sem qualquer manifestação em outros órgãos, defen
dida por Ficari (1950), que sugeriu a possibilidade 
do desenvolvimento do linfoma em órgão não linfói
de, ocorrendo numa condição inflamatória de mui
tos anos de duração. Entretanto, a maioria dos 
autores advogam que esses tumores, por alguns 
considerados primários, representam tão-somente 
uma manifestação inicial de uma doença sistêmica. 

Fig. 6 - Caso n° 2: (orquiectomia). Extensa necrose da 
pele das regiões inguinal, perineal , crural e peniana. Observa-se a 
destruição da parede uretral, na zona comprometida. 

Numa observação de Kiely e cols. 2 (1970), o 
linfoma costuma envolver rapidamente a pele e o 
tracto respiratório superior. Cinco casos de invasão 
do antro maxilar foram descritos na literatura (V ar
neyl, 1955; Eckert e Smith7 , 1963; Hamlin , Kagan e 
Friedmann3 , 1972). Segundo Hotchkiss e Laury5 
(1950) , a associação de nódulos cutâneos com tumor 
testicular sugere tumor linfóide. 

Nos casos em que somente o testículo esteja 
comprometido, o diagnóstico é feito mediante exa
me anatomopatológico, após a orquiectomia. Quan
to à forma de tratamento, parece haver uniformida
de de opiniões no sentido de que a orquiectomia, a 
irradiação local e das cadeias ganglionares ilíaca e 
aórtica devem ser empregadas. 

A quimioterapia , usada por muito tempo como 
terapêutica de apoio, hoje toma parte importante no 
tratamento dos linfomas, em associação com as 
outras formas de tratamento. 

Sendo o linfoma uma doença de rápida dissemi
nação e altamente maligna , o seu prognóstico é 
grave e a expectativa de sobrevida , estatisticamente, 
gira em torno de 6 meses a 2 anos. 

RESUMO 

Os autores fazem uma reVlsao da literatura 
médica mundial com relação aos linfomas testicula
res e ressaltam a diferença básica entre estes e os 
demais tumores, principalmente osgerminativos. 

Destacam as difiçuldades geralmente encontra
das no estabelecimento do diagnóstico, bem como 
na indicação da terapêutica mais efetiva. Apresen
tam dois casos isolados de linfomas testiculares 
"priinários", de acordo com Ficari (1950). 
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Fig. 7 - Caso n° 2: Mesmo caso da figura anterior, após início da 
quimioterapia e debridamento cirúrgico dos tecidos necrosados. 
Observa-se total desconexão dos cotos uretrais, com ferida mais 
limpa e formação de tecido de granulação. 

Esta conclusão apoia-se na completa inexistência de 
envolvimento sistêmico da doença, desde o diagnós
tico até 19 e 10 meses de tratamento, respectiva
mente. 
O tratamento básico constou de orquiectomia e 
quimioterapia. 

SUMMARY 

The authors have revised world medicalliterature in 
relation to testis lymphoma and detail the basic 
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differences between this type of tumour and others, 
principally the germinative kind. 
They emphasize the difficulties generally encoun
tered in establishing correct diagnosis for this type of 
tumour. Consequently, it is difficult to indicate the 
most effective treatment. 
Two isolated cases of "primary" testis lymphoma, 
according to Ficari (1950), were presented. 
This conclusion is supported by the complete absen
ce of systemic involvement of the disease from the 
time of the diagnosis until 19 and 10 months of 
treatment, respectively. 
The basic treatment given was orchiectomy and 
chemotherapy. 
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doença de Peyronie - avaliação do 
tratamento com aminobenzoato de potássio (potaba) 

SEMI ALEXANDRE FILHO - LUCIANO JOSÉ LEITE MAIA 
RUBEM DE ANDRADE ARRUDA. 

Do Hospital Central da Marinha (Rio - RJ). 

SINONíMIA 

Cavernosite fibrosa, cavernosite plástica, Indu
ratio penis, Induratio penis plastica, vasculite fibrosa 
do tecido areolar, etc. 

HISTÓRICO 

A doença de Peyronie é uma patologia de 
etiologia desconhecida, descrita pela primeira vez, 
em 1743, por François de La Peyronie (cirurgião de 
Luiz XV), que apresentou sinais e sintomas e o 
caráter benigno da doença diante da Sociedade Real 
de Cirurgia. 

Nos anos seguintes, surgiram novas publicações 
sobre a doença: Merle, 1899; Kauntze, 1950; Fey 
Andersen, 1957, etc. 

Smith (1966) apresentou as alterações histológi
cas características da doença. 

Métodos e tratamentos foram surgindo, como 
as drogas de ação antiinflamatória ou mesmo antifi
brótica, agentes físicos, injeção direta e, mesmo, a 
excisão cirúrgica. 

ANATOMIA 

Para fins didáticos, é de grande importância o 
conhecimento da anatomia do pênis. 

O pênis é constituído de pele e, logo a seguir, de 
uma camada superficial chamada fáscia Dartos; uma 
mais profunda e forte, a fáscia de Bucks, que 
engloba os corpos cavernosos e esponjosos, que são 
circundados pela túnica albugínea, e, abaixo desta, 
uma camada de tecido areólar que separa a túnica do 
tecido erétil. Entre a fáscia de Bucks e a albugínea, 
na superfície dorsal do pênis, se encontram a artéria 
e a veia dorsal profundas. Separando os corpos 
cavernosos, temos o septo, constituído de albugínea. 

ETIOPATOLOGIA 

Etiologia - Ainda obscura, sendo sugerida 
uma variedade de causas~ inflamatória, sifilítica, 
fístulas, excesso de coito, gota, traumatismos, here
ditária, doença auto-imune e, ocasionalmente, neo
plasias. 

Patologia - Smith (1966) relata que, inicial
mente, ocorrem alterações do tecido conjuntivo 
areoIar por infiltrado inflamatório, constituído de 
plasmócitos e infócitos, principalmente em torno dos 
vasos desta camada de tecido. 

Três anos mais tarde, após 100 casos de autóp
sias de rotina, encontrou 23 casos, que apresentaram 
histologicamente aspecto de induração dos corpos 
cavernosos, e 7 casos de uretrite associada. 

Segundo Devine, o tecido conjuntivo elástico 
da túnica albugínea dos corpos cavernosos é substi
tuído por tecido inelástico, cicatriciante, hialinizado, 
usualmente envolvendo uma área limitada, uma 
placa, localizada mais comumente na região dorsal 
do pênis, sendo maior a incidência nas quarta e 
quinta décadas de vida. 

Alguns autores classificam a placa fibrótica em 
2 estágios: 

Estágio precoce - Com menos de 6 meses, 
caracterizado por uma capilarite associada a um 
infiltrado linfocitátio pericapilar, acompanhada de 
uma fibrose, rica em fibroblastos. 

Estágio tardio - As lesões vasculares desapare
cem, dando lugar a uma infiltração fibroplástica, 
com área de metaplasia cartilaginosa, e mesmo 
óssea. 

Pesquisadores descreveram que as lesges fibró
ticas apresentavam áreas de aspecto miofibroblásti
co, semelhante às encontradas na doença de Dupuy
tren. 

Imunologia - La Peyronie descreveu a lesão 
como um processo auto-imune, evocado pelo aspec
to histológico rico em célula ovais e fusiformes em 
torno das placas. Esta teoria é reforçada pelo estudo 
do medulograma. 

Sintomatologia - A dor, a curvatura do pênis 
para o lado da placa durante a ereção, podem inibir 
ou mesmo impedir o coito, levando a um quadro 
final de impotência. 

Diagnóstico diferencial - É feito com lesões 
congênitas, tumores benignos e malignos, geralmen
te de origem vesical ou prostática. 

Exames complementares - Os exames labora
toriais não apresentaram alterações. 

A xerografia pode mostrar com precisão as 
calcificações existentes. 
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A cavernoso grafia servirá para contra-indicar a 
cirurgia, no~ casos de nódulos no interior do corpo 
cavernoso. E importante saber que a cavernosogra
fia não delimita a placa, com exceção dos estágios 
mais avançados, onde já exista ossificação. 

Tratamento - Pode ser dividido em 4 grupos: 
Cirúrgico (exérese da placa). 
Agentes físicos (radioterapia). 
Infiltração na placa fibrótica (heparina, corticóide, 
hialuronidase, vitamina E, etc). 

Terapêutica por ingestão de corticóide, vitami
nas em geral, ACTH, hialuronidase, procarbazine e 
aminobenzoato de potássio. 

Chesney (1975) publicou trabalho de 250 pa
cientes, que foram tratados por condutas diferentes: 
aplicação local de corticóide~, corticóides e vitamina 
E, via oral. 

Destes 250 pacientes, 11 foram tratados com 
procarbazine (Natulan), que é um inibidor da mo
noaminoxidase; os sintomas regrediram em 3 a 6 
meses. 

Oosterlinck e G. Renders relatam 10 casos 
tratados com procarbazine, que apresentaram resul
tados desapontadores. 

L. L. Lenz (1976) apresentou trabalho sobre 12 
pacientes, tratados com aplicação local de corticói
des e vitamina E, num período de 4 meses, com uma 
melhoria bastante acentuada dos sintomas. 

J. A. Aquino fez aplicação de 700 rds de 
cobalto, uma única vez, e relatou resultados melho
res, comparados com a cirurgia, aplicação de corti
cóide local ou administração de vitamina E, via oral. 

Devine e Stecks estipularam que os pacientes, 
incapacitados sexualmente pela doença por mais de 
1 ano, seriam candidatos à cirurgia tendo como 
coadjuvantes a vitamina E e Bl. 

Benassayag E. tratou 99 casos com procarbazi
ne, 69 dos quais apresentaram melhoria das ativida
des sexuais. 

O tratamento indicado pelos autores, com arni
nobenzoato de potássio,POTABA, variou de 3 a 12 
meses. A quantidade da dose ministrada foi de 6 a 12 
gramas, divididos em 4 tomadas diárias. 

Os efeitos colaterais apresentados foram náu
seas, vômitos, diarréias esporádicas e dor epigástri
ca, que desapareceram com a redução da droga. 

RESULTADOS 

Seis pacientes ainda estão em tratamento; em 4, 
perdeu-se o controle e 17 foram curados, no que se 
refere à dor, curvatura do pênis e diminuição 
sensível da placa; 3, com exceção da dor, não 
apresentaram melhora. 
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RESUMO 

Os autores apresentam 30 casos da doença de 
Peyronie, tratados com aminobenzoato de potássio, 
em que 17 foram considerados curados. Recomen
dam o aminobenzoato de potássio como tratamento 
de escolha, ficando o tratamento cirúrgico para os 
casos que não apresentarem melhora. 

SUMMARY 

The authors present 30 cases of Peyronie's 
disease treated with potassium amino-benzoate, in 
which 17 were considered as cured so being sugges
ted such drug as the treatment of choice, leaving for 
surgery those cases which didn't improve that way. 
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schistosomose genital 
cutânea: rara localização 

PAULO JOARY -t ADROALDO NEIVA 
Da Universidade Federal da Bahia (BA) 

INTRODUÇÃO 

A Schistosomose é genericamente reconhecida 
como doença parasitária e sistêmica, universalmente 
disseminada e que encerra um bem-estabelecido 
potencial de morbidade e letalidade. No Brasil, a 
única espécie disseminada do agente causal da 
doença é o S.mansoni, que usualmente parasita a 
circulação portal e vênulas mesentéricas do grosso 
intestino. O efeito patogênico desse parasita, essen
cialmente condicionado às respostas imunológicas 
de cada hospedeiro, em diferentes fases do seu ciclo 
evolutivo no organismo humano, repercute com 
variada exteriorização clínica. Dentre estas, mani
festações cutâneas, que certamente não são as mais 
significativas do processo parasitário como um todo, 
podem ser detectadas muito comumente sob forma 
de prurido e dermatite mal-definida na fase inicial da 
infestação (penetração cutânea de larvas), ou, muito 
raramente, como expressão tardia da doença. Os 
ovos do parasita acumulados em vários órgãos, 
especialmente no cólon, fígado, baço e pulmão, 
determinam reação granulomatosa de hipersensibili
dadet, que, eventualmente, conduz à fibrose. É 
exatamente durante esse estágio avançado de forma
ção granulomatosa que lesões cutâneas ou mucosas 
persistentes, de localização variada, podem ter lu
gar, por conseqüência de desvios do caminho pato
gênico habitual dos ovos do parasita e, mais rara
mente, dos vermes adultos. 

Nosso propósito nesta comunicação é o de 
apresentar um caso de granuloma schistosomático 
na pele da bolsa escrotal, com exteriorização clínica, 
situação que, a nosso ver, é digna de destaque pela 
raridade da ocorrência e pelas dúvidas que pode 
suscitar ao diagnóstico diferencial com outras afec
ções habituais desse sítio. 

RELATO DO CASO 

Paciente do sexo masculino, GCS, registro nO 
30.392 (SMU-UFBA), pardo, solteiro, natural do 
estado da Bahia. 

Atendido em ambulatório de dermatologia, em 
28.05.79, com queixa de caroço na bolsa escrotal 
(sic), cuja presença fora notada por auto-exame já 
há 2 meses aproximadamente. O volume dessa lesão 
era lentamente progressivo, segundo informava, e o 

paciente foi reconhecido, pelo especialista que o 
examinou nesta oportunidade, como portador de 
"lesões nodulares e eritemato-escamosas da pele da 
bolsa escrotal", com a formulação diagnóstica de 
"dermatite de contacto", e medicado neste sentido. 
Após 1 mês de orientação dermatológica, sem êxito, 
o paciente foi encaminhado à consulta urológica. 
Dessa consulta, pelos dados clínicos, embora ficas
sem excluídas as condições patológicas mais habi
tuais dessa localização, não foi possível a conclusão 
diagnóstica definitiva. Nessa ocasião, a lesão foi 
descrita como um conjunto de nódulos confluentes, 
fazendo relevo, de contorno geográfico nítido, colo
ração levemente rosada, de consistência elástica e 
indolor, sem descamação e sem exsudação (fig. 1). 
Diante de tais achados incaracterísticos, e em função 
do fracasso da orientação dermatológica, foi indica
da a realização de biopsia da lesão. O estudo 
anatomopatológico do material recolhido, revelou: 
"MACROSCOPIA: recebido, já previamente fixa
do, pequeno fragmento de pele, dita ser de bolsa 
escrotal, de consistência elástica, medindo O 6 x O 4 
x 0,3 cm. A epiderme é rugosa, de cor p~da;' a 
derme é esbranquiçada e brilhante. MICROSCO
PIA: as secções exibem epiderme sem alterações; 
derme superficial e profunda contendo intenso infil
trado inflamatório mononuclear, ao lado das reações 
granulomatosas, com células gigantes tipo corpo 
estranho, com foco central de necrose ou, na maio
ria das vezes, centradas por ovos de Schistosoma 
mansoni (Serviço de Anatomia P~\tológica do Rosp. 
Prof. Edgard Santos da UFBA, biópsia -714/79)" 
(fig. 2). 

Vale acrescentar que o paciente, a partir desse 
diagnóstico, pelo exame parasitológico de fezes, foi 
reconhecido como portador da forma intestinal da 
parasitose e encaminhado ao clínico, para avaliação 
em profundidade e orientação terapêutica específi
~a, . a par do que, do ponto de vista urológico, foi 
IndICada a remoção cirúrgica em bloco da lesão 
escrotal. 

DISCUSSÃO 

Conforme já foi destacado, a forma adulta do 
S. mansoni é um parasita do sistema venoso mesenté
rico ou dos vasos portais intra-hepáticos e, com 
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Fig. 1 - Aspecto clínico 

menos freqüência, do plexo hemorroidário. Rara
mente é detectado na circulação arterial pulmonar. 
Os ovos, embora sejam reconhecidamente de maior 
diâmetro que os capilares, podem, através destes, se 
deslocar para distantes deposições, percorrendo tra
jetos vicariantes, a partir de uma trama pulmonar 
patologicamente alterada, talvez anastomoses arte
riovenosas, ou, mais provavelmente, desde suas 
localizações primárias, através do sistema venoso 
vertebral, capaz de, por suas peculiaridades anatõ
rrllC~S, permitir intercomunicação com as veias vesi
cais e hemorroidárias, segundo propõe Faust2, facili
tando o acesso às áreas perineal e genital. 
O esforço para a tosse e a dejeção difícil poderiam 
gerar pressões facilitadoras deste percurso anõmal03 

e predispor ao desenvolvimento das lesões cutâneas 
genitais. 
Dentro da infreqüência das lesões cutâneas, em 
geral, da schistosomose mansônica, aquelas de loca
lização genital são as mais comumente detectáveis4, 

mas, ainda assim, são escassas as comunicações 
neste sentido e, da revisão que presentemente 
efetuamos, cabe destacar o trabalho de Chaves e 
Figueiredo5 , que descrevem um caso sirrlllar ao 
referido nesta observação. 
Vale a pena destacar, por fim, como se depreende 
do que ensina a observação deste caso, que a lesão 
cutânea persistente da schistosomose mansônica, 
embora expresse manifestação tardia da evolução do 
processo parasitário, pode ser, na ausência de qual
quer outra sintomatologia, a motivação da consulta 
inicial. . 

Desse modo, lesões cutâneas granulomatosas 
inespecíficas da área genital, em indivíduos habitan
tes ou procedentes de áreas endêmicas de schistoso
mose, mesmo na ausência de sintomatologia conspí-
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Fig. 2 - Aspecto histológico da lesão 

cua, devem, até prova em contrário, ser considera
das como sugestivas da afecção . Sendo, porém, 
incaracterísticas as referidas lesões cutâneas , somen
te a biópsia formulará diagnóstico conclusivo. 

Considerando que a terapia medicamentosa 
disponível não é capaz de interferir na evolução do 
granuloma constituído, parece lógico , sempre que 
recomendável, a remoção cirúrgica da lesão. 

RESUMO 

Os autores relatam um caso de schistosomose 
cutânea, da pele da bolsa escrotal. Discutem a 
patogenia provável dessa localização vicariante e 
valorizam a ocorrência, a despeito de sua raridade, 
como índice de suspeição da doença nos casos 
assintomáticos procedentes de zonas endêmicas , 
além do que ressaltam seu significado nas cogitações 
do diagnóstico diferencial com outras lesões habi
tuais dessa localização. 

SUMMARY 

The authors report on a case of cutaneous 
schistosomiasis of the scrotum. They discuss the 
pathology of this ectopic localization of the disease 
and emphasize its importance on differential diagno
sis with other dermatologic lesions in the site. 
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classificação e etiologia 
da infertilidade masculina 

RUI YAMASAKI 
Da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (UFSP) - São Paulo (SP) 

Os maiores avanços, que foram responsáveis 
para elucidação da patogênese dos vários tipos de 
infertilidade masculina, ocorreram nas últimas déca
das, com a introdução da biopsia testicular e com o 
desenvolvimento de métodos quantitativos para de
terminação das gonadotrofinas urinárias. A avalia
ção das biopsias testiculares e as determinações das 
gonadotrofinas urinárias permitiram que várias sín
dromes clínicas do hipogonadismo fossem identifica
das, e constituíssem a base racional para terapias 
estabelecidas. 

Até então, a infertilidade masculina era classifi
cada primariamente com base nas determinações das 
gonadotrofinas. Assim, dependendo dos níveis de 
excreção de gonadotrofinas, a infertilidade masculi
na era dividida classicamente em 3 grandes catego-
rias: 

a) hipergonadotrófica 
b) normogonadotrófica 
c) hipogonadotrófica. 

Esta classificação, essencialmente bioquímica, 
tem sido o fator principal para esclarecer o amplo 
sentido da natureza das anormalidades encontradas 
nos vários tipos de infertilidade masculina. 

Após revisão de uma série de biopsias testicula
res, associando-se estudos da infertilidade masculi
na, achados anatômicos, morfológicos e histológi
cos, e paralelamente as classificações bioquímicas e 
clínicas já utilizadas, Wong e cols. (1973) propuse
ram uma classificação mais ampla e didática. 

A partir de então, por a considerarmos mais 
didática e facilmente assimilada, passamos a adotá
la, porém, com certa adaptação. 

CLASSIFICAÇÃO E ETIOLOGIA 

As causas de infertilidade masculina, geralmen-
te, caem dentro de 3 categorias. 

a) Causas pré-testiculares 
b) Causas testiculares 
c) Causas pós-testiculares 

Didaticamente, estas 3 categorias são subdividi
das em: 

r. Congênitas 
lI. Adquiridas 

As causas pré-testiculares, resumidamente, são 
as desordens endócrinas extragonadais, que têm 
seus efeitos adversos na espermatogênese. 

As causas testiculares são os defeitos primários 
dos testículos. 

As causas pós-testiculares consistem principal
mente das alterações ou obstruções dos ductos que 
deixam os testículos. 
a. Causas pré-testiculares 
Hipopituitarismo e Pré-puberal 

- Pós-puberal 
Excesso de estrógenos - Endógenos 

Tumor de córtex 
adrenal 
Hepatopatias 

- Exógenos 
Terapia estrogênica 

Excesso de andrógenos - Endógenos 

Excesso de 
glicocorticóides 

Síndrome 
adrenogenital 
Tumor produtor de 
andrógeno 

- Exógenos 

- Endógenos 
Síndrome de 
Cushing 

- Exógenos 
Tratamento da 
colite 
ulcerativa, asma 
brônquica 

Ripo e hipertiroidisnlb "Diabete mellitus" 
As causas pré-testiculares são as desordens 

endócrinas extragonadais, que têm seus efeitos ad
versos na espermatogênese. Assim, um exemplo, de 
causa pré-testicular é o hipopituitarismo, seja pré
puberal ou pós-puberaI. Há um decréscimo das 
gonadotrofinas circulantes e o testículo falha secun
dariamente. A separação de hipopituitarismo pré
puberal e pós-puberal se deve ao fato de que as 
alterações têm características morfológicas inteira
mente diferentes. Podem ser causadas por lesões 
orgânicas (tumores, cistos, trauma) da sela túrcica e 
adjacências, ou devido a defeitos congênitos da 
secreção das gonadotrofinas. Ocorrendo na fase pré
puberal, o parênquima testicular não apresentará 
desenvolvimento adequado. 
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:----+---+-=ii>- PRE-TESTICULARES 

PóS-TESTICULARES 

Ocorrendo na fase pós-puberal, portanto com 
testículos desenvolvidos, observaremos uma suces
são de parada da maturação, perda de células 
germinativas, redução do diâmetro dos túbulos se
miníferos e progressivo espessamento e hialinização 
da túnica própria. Podem ser causados pelo cresci
mento de tumores, tais como adenomas cromófobos 
e craniofaringeomas. 

O excesso de estrógenos age primariamente 
suprimindo a secreção das gonadotrofinas pela pitui
tária, levando a uma falha testicular secundária. O 
excesso de estrógeno endógeno pode ser devido a 
hepatopatias (cirrose hepática), onde observamos 
um decréscimo do metabolismo do estrógeno, levan
do a um aumento dos níveis plasmáticos deste 
hormônio. Pode estar presente também nos tumores 
produtores de estrógenos, que se originam da córtex 
adrenal, tumores das células de Sertoli ou das células 
intersticiais dos testículos. Finalmente, a administra
ção de estrógenos exógenos, por exemplo em pa
cientes com Ca da próstata, levam a falência testicu
lar secundária. 

O excesso de andrógenos, suprimindo a secre
ção das gonadotrofinas pela pituitária, leva a falên
cia testicular. O excesso de andrógenos endógenos 
pode estar associado com as diferentes variantes 
bioquímicas da síndrome adrenogenital. Um dos 
exemplos mais conhecidos é observado no defeito da 
21-hidroxilação, que reduz a síntese de cortisol, com 
estimulação da produção excessiva do ACfH. O 
excesso de andrógeno endógeno também pode estar 
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presente nos tumores produtores de andrógeno da 
córtex adrenal ou do testículo. O excesso de andró
geno exógeno tem comportamento semelhante aos 
do endógeno, inibindo a pituitária. 

O excesso de glicocorticóide endógeno está 
presente na síndrome de Cushing, e o exógeno no 
tratamento da colite ulcerativa, asma crônica e 
artrite reumatóide pela administração do glicocorti
cóide. Levam ao decréscimo da fertilidade, que se 
manifesta pela oligozoospermia, parada da matura
ção e hipoespermatogênese na biopsia testicular. 

O hiper e o hipotiroidismo podem apresentar 
redução na fertilidade e a biopsia testicular revelará 
apenas hipoespermatogênese. A fertilidade pode ser 
corrigida pelo tratamento adequado. 

Pacientes com "diabete mellitus" podem ter 
diminuição da fertilidade devido a arterioesclerose 
das artérias testiculares e suas tributárias, levando a 
hipoespermatogênese e espessamento da túnica pró
pria dos túbulos seminíferos. À parte de outras 
alterações, o paciente com diabete incontrolado 
apresenta neuropatia autonômica, que resulta em 
impotência. 

b. Causas testiculares 
Parada da maturação 
Hipoespermatogênese (hipoplasia proporcional a 
todas as células germinativas) 
Ausência de células germinativas (Sertoli Cell-Only 
Syndrome) 
Síndrome de Klinefelter (degeneração tubular escle
rosante) 
Outras anomalias do cromossoma sexual e da dife
renciação sexual 
Criptorquidia 
Irradiação - Traumas 
Orquite pós-parotidite 
Intoxicação e enfermidades profissionais 
Alterações vasculares 
Hipertermia local 

Outras enfermidades (tumores, infecção, etc.) 
Na parada da maturação, observamos a parada 

em algum estágio da espermatogênese, praticamente 
em espermatócitos de la ordem, dificilmente detec
tando espermatócitos de 2a ordem, espermátides e 
espermatozóides. A falta de espermatogênese para 
atingir sua conclusão usual parece ser somente um 
defeito no testículo. Não se encontra nenhuma 
anormalidadr nas células de Sertoli, Leydig, ou nos 
túbulos seminíferos. São oligozoospérmicos ou 
azoospérmicos, com dosagem hormonais normais. 
Na hípoespermatogênese, todos os tipos celulares, 
incluindo espermatogônias, espermatócitos, esper
mátides e espermatozóides, estão presentes em 
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proporção aproximadamente usual, porém o núme
ro de cada variedade é que está diminuído. 

Na ausência de células germinativas, os túbulos 
seminíferos apresentam-se moderadamente diminuí
dos em seus diâmetros, com ausência de células 
germinativas e forrados por células de Sertoli. Clini
camente, apresentam desenvolvimento dos caracte
res sexuais, são potentes, porém inférteis. A azoos
permia é a regra, 17 - cetoesteróides usualmente 
normais, FSH sempre elevado (como resposta à 
ausência de espermatogênese). 

Na síndrome de KIinefelter, observa-se uma 
progressiva falência da espermatogênese, acompa
nhada por esclerose tubular e um acentuado aumen
to no número de células de Leydig. Há desapareci
mento gradual das células germinativas. Com o 
tempo, segue-se a atrofia das células de Sertoli e 
espessamento da túnica própria, até ausência das 
células germinativas e de Sertoli, obliteração da luz 
dos túbulos pelo espessamento, hialinização e con
tratura da túnica própria (córdão colagenoso con
traído). Apresentam padrão cromatínico XXY. 

A criptorquidia pode ser unilateral ou bilateral. 
Citam-se, como principais causas: a. malformação 
da fáscia do canal inguinal, impedindo a descida; b. 
insuficiência de estimulação gonadotrófica; c. defei
to inerente ao testículo. Depois da puberdade, as 
células germinativas do criptorquídico desaparecem 
gradualmente e os túbulos se apresentam apenas 
com células de Sertoli. Posteriormente, se hialini
zam e esclerosam. As células de Leydig, resistentes a 
temperaturas elevadas, desenvolvem-se. Pacientes 
com criptorquidia bilateral, no período pós-puberal, 
apresentam 17 KS e LH normais, indicando função 
das células de Leydig adequada, mas o FSH se 
apresenta elevado, refletindo perda das células ger
minativas e ausência de espermatogênese. 

A irradiação leva à destruição permanente das 
células germinativas, em contraste com as células de 
Leydig, que são relativamente resistentes. 

A orquite pós-parotidite, se ocorrer antes da 
puberdade, na maioria dos casos se recupera sem 
graves conseqüências; porém, se ocorrer na puber
dade ou durante a vida adulta, observamos danifica
ção permanente nos túbulos seminíferos. Geralmen
te, são oligozoospérmicos ou azoospérmicos, apre
sentando FSH elevados, 17 KS e LH dentro da 
normalidade. 

Drogas, álcool, fumo, tóxicos podem afetar a 
fertilidade, por deteriorar a função hepática ou por 
alterar a função sexual normal. Tanto a espermato
gênese quanto a função sexual são prejudicadas pelo 
uso exagerado desses agentes. 

A temperatura do escroto é aproximadamente 
2,2°C mais fria do que a cavidade abdominal. Assim, 
banhos quentes freqüentes, roupas íntimas aperta
das, doenças febris, podem suprimir a espermatogê
nese. 

A causa específica da subfertilidade em homens 
com varicocele ainda não foi elucidada. Descreveu
-se efeito térmico por contracorrente, que resultaria 
da estase e de um aumento de temperatura, sendo o 
metabólito tóxico transportado em sentido retrógra
do da veia renal até o testículo, etc., para sua 
explicação. O tamanho da varicocele não tem ne
nhuma importância na subfertilidade. 

c. Causas pós-testiculares 

Obstrução dos ductos que deixam os testículos 
1. congênita 
2. adquirida 

Transtornos na ejaculação e na inseminação 

1. na ejaculação 
• ejaculação desviada 
• ejaculação retrógrada 
• ejaculação prematura 
• ausência de ejaculação 

2. na inseminação 
• impotência orgânica 
• impotência psicógena 
• antigenicidade do sêmen 

Tais causas consistem primariamente nas obstru
ções dos duetos que deixam os testículos. Podem ser 
congênitas (atresias), pós-inflamatórias ou iatrogêni
eas. Tais obstruções não apresentam efeitos adver
sos na espermatogênese. Incluímos nesta c~tegoria 
os casos de contagem de espermatozóides normais, 
biopsia testicular normal, mas a motilidade dos 
espermatozóides extremamente enfraquecida, pre
sumivelmente devido à falta de maturação, ou 
armazenagem dos espermatozóides no epidídimo 
anormal, ou devido à anormalidade bioquímica do 
plasma seminal. O enfraquecimento da motilidade 
dos espermatozóides aparentemente resulta da dis
função das glândulas sexuais secundárias. 

Resumidamente, os transtornos na ejaculação 
podem ser, fundamentalmente: a: ejaculação desvia
da, observada nas hipospádias e nas alterações da 
cópula de origem feminina; b. ejaculação retrógra
da, nos casos de estenose ou espasmo da utretra, 
determinando ejaculação para a bexiga, ou também 
nos pacientes submetidos a RTU da próstata; c. 
ejaculação precoce, geralmente de transtorno psí
quico; d. ausência de ejaculação, na maioria das 
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vezes devido a problema psíquico: a ejaculação é tão 
tardia que chega a faltar. 

Na impotência, o sêmen não pode ser deposita
do na vagina por falta de ereção. 

Parece que existem 3 mecanismos imunes en
volvidos em alguns casos de infertilidade: a. auto
imunização em homens; b. anticorpos circulantes 
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contra espermatozóides em mulheres; c. anticorpos 
teciduais contra sêmen em mulheres. 

N. da R. - Acompanha o artigo uma bibliografia, constando de 
14 (quatorze) citações não publicadas por não se enquadrar nas 
normas do JBU. Os interessados poderão dirigir-se diretamente 
aos autores. 
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o papel das glândulas anexas na fertilidade 
torna-se evidente ao sabermos que os espermatozói
des obtidos por punção no epidídimo têm pequena 
motilidade e não são capazes de fecundar. 

A atividade dos espermatozóides, tal e como 
podemos apreciar nas amostras colhidas para esper
mograma, deve-se à mistura do conteúdo epididimá
rio com a secreção das glândulas anexas. A próstata, 
vesículas seminais, glândulas de Cowper constituem 
as glândulas acessórias da reprodução, que secretam 
o líquido seminal, meio e veículo dos espermato
zóides. 

O volume do líquido seminal é ao redor de 2 a 4 
ml, sendo que 60% provêm das vesículas seminais, 
30% da próstata e o restante das glândulas de 
Cowper, Littré, ampola, dutos deferentes e epidídi
mo. Já são bem conhecidos os componentes quími
cos provenientes destas glândulas, principalmente 
vesícula seminal e próstata, e suas respectivas fun
ções. 

Embora não se conheça bem a fisiopatologia 
dos processos inflamatórios, não devemos ignorar os 
seus efeitos sobre as glândulas anexas e, conseqüen
temente, sobre a fertilidade, em vista das já compro
vadas alterações que ocorrem nos componentes 
produzidos por elas. 

Sabemos que processos inflamatórios influem 
principalmente no quadro qualitativo do espermo
grama, porém, em muitos casos, observamos tam
bém diminuição do número dos espermatozóides. 
Assim, a infecção das glândulas anexas interfere: a. 
na transmissão do sêmen, provocando edema ou 
obstrução dos dutos ejaculadores; b. alterando o 
líquido seminal, diminuindo principalmente a motili
dade dos espermatozóides; c. na transmissão do 
processo infeccioso para a esposa, levando a altera
ção da meio genital, até a alteração da permeabilida
de tubárica; d. no desenvolvimento de mecanismo 
imunopatológico. 

Quando abordamos o tema "Infecção do trato 
seminal", deparamos, principalmente, com os se
guintes problemas: 

1. Definição de infecção seminal 
2. Repercussão da infecção no espermograma 
3. Fisiopatologia da infertilidade causada pela 

infecção. 

Desta maneira, é nosso propósito ressaltar a 
grande importância em conceituar "infecção do 

líquido seminal", alertar sobre a importância epide
miológica de agentes considerados saprófitas, que 
passam a agir patologicamente e apresentar, como 
inovação, a punção-biopsia aspirativa transretal da 
próstata, utilizada como método de investigação 
diagnóstica. 

DEFINIÇÃO DE INFECçÃO SEMINAL 
O atendimento de pacientes que nos procuram 

pode ser dividido em 2 grupos: aqueles que apresen
tam quadro clínico de epididimite ou prostatite, e 
aqueles que não apresentam sintomatologia clínica 
evidente. A espermocultura é utilizada para averi
guar a infecção. 

Em estudo realizado em 1975, observamos os 
resultados de 60 espermoculturas realizadas, sendo 
que, em alguns pacientes, as culturas foram repeti
das, com a finalidade de comprovar o crescimento 
dos germes encontrados nas amostras do sêmen. 
Todo cuidado e rigor técnico foram utilizados para a 
colheita do sêmen para análise, uma vez que são 
bem conhecidas as alterações e a facilidade de 
contaminação deste material (Quadros I e II). 

Com a suposição de que as glândulas anexas 
infectadas alteram suas secreções, a dosagem de 
frutose foi utilizada como parâmetro indicador desta 
modificação, na ausência de déficit androgênico. A 
contagem rotineira de leucócitos no ejaculado revela 
que as amostras, cujas culturas foram positivas, 
apresentam contagem superior a 200.000 leucócitos 
no ejaculado. Após tratamento preconizado, obser
vamos diminuição ou desaparecimento de leucócitos 
no ejaculado e alterações não significativas nas 
dosagens da frutose (Quadro III). 

Com base nestes achados, podemos considerar 
que a presença de contagem superior a 200.000 
leucócitos no total do ejaculado indica "infecção do 
trato seminal". Este número foi arbitrariamente 
escolhido, em vista das amostras colhidas. Acredita
mos que este conceito requer investigações futuras. 

PRESENÇA DE GERMES SAPRÓFlTAS 

A presença de germes saprófitas, como únicos 
encontrados, nas culturas rea~izadas em pacientes 
portadores de espermogramas alterados (física e 
bioquimicamente) e sem outras alterações genitais 
evidentes, nos levou a introduzir a punção aspirativa 
tranretal da próstata (Franzen, 1960), como método 
de complementação. 
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INFECÇÃO DAS GLÂNDULAS ANEXAS 
E INFERTllIDADE 

VEsíCULA 
SEMINAL 
AMPOLA 

li DEFERENTE 

dVJ 
QUADRO 11: RESULTADOS DE ESPERMOCULTURAS 
DAS AMOSTRAS DE SÊMEN 

GERMES f 

Staphylococcus epidermidis (coag.-) 60,0% 

Streptococcus viridans 10,0% 

Escherichia coli 8,3% 

Areobacter aerogenes 6,6% 

Proteus sp 3,3% 

Diplococcus 3,3% 

Staphylococcus aureus 3,3% 

Pseudomonas aeruginosa 1,6% 

Paracoli 1,6% 

Klebsiella sp. 1,6% 

Trata-se de uma técnica simples, inócua e 
rápida, utilizando guia metálico especialmente de
senvolvido, para a correta adaptação e fixação do 
dedo indicador no momento do toque retal. O 
método não requer preparo intestinal prévio e a 
anestesia é feita com aplicação tópica de geléia de 
xilocaína. Todas as punções são executadas em 
ambulatório. As biopsias assim obtidas são fixadas 
em álcool e submetidas à coloração pela hematoxili
na-eosina (Figs. 1 e 2). 

As figuras 3 e 4 representam os achados citoló
gicos das punções-biopsias, realizadas nos pacientes 
que apresentavam o Staphylococcus epidermidis co-
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QUADRO I: ALTERAÇÕES OBSERVADAS NO 
ESPERMOGRAMA 

ALTERAÇÕES OBSERVADAS f 

CULTURA 
NEGATIVA Alterações na contagem 44,0 

Normospermia 12,0 

moderada 

CULTURA 
18,0 

POSITIVA Oligoastenozoospermia 56,0 

grave 18,0 

Azoospermia 8,0 

QUADRO 111: VALORES DE FRUTOSE E CONTAGEM DE 
LEUCÓCITOS EM ESPERMOGRAMA DE 
PACIENTES, ANTES E DEPOIS DO TRATA
MENTO PARA INFECÇÃO. 

ALTERAÇÕES f 

TRATAMENTO 

CONTAGEM SUPERIOR A 200.000 
ANTES I DEPOIS· LEUCÓCITOS NO EJACULADO 

100,0 10,5 

INFERIORA 150 mg% 15,7 5,2 

FRUTOSE DE 150A500 mg% 73,6 89,4 

SUPERIOR A 500 mg% 10,5 5,2 

mo umco germe que cresceu nas espermoculturas 
realizadas e número de leucócitos superior a 200.000 
no ejaculado: placas de epitélio prostático com 
discretos sinais de irritação celular, tais como ligeiro 
polimorfismo e hipercromasia nuclear, carioteca 
ondulada e retraída, ao lado de um nucléolo incons
pícuo. Os grupos celulares entremeiam-se num infil
trado inflamatório moderado, constituído predomi
nantemente por linfócitos, neutrófilos e menor nú
mero de histiócitos e plasmócitos. 

Por outro lado, as figuras 5 e 6 correspondem a 
deferentovesiculografias de pacientes portadores de 
sêmen cuja cultura apenas revelou o crescimento de 



INFECçÃO E INFERTILIDADE 

Fig. 1 _ Instrumento que permite acoplamento de seringas desca~veis e manejo com uma única mão. Agulhas flexíveis (0,60 
x 220 nun), dirigidas através de um guia metálico de Franzen. 

Staphylococcus epidermidis. Biopsia testicular a que 
foram submetidos revelou-se normal. 

Assim, ao correlacionarmos presença de germe 
chamado saprófita (como único encontrado nas 
culturas realizadas), alterações dos vários parâme
tros do espermograma, caráter inflamatório das 
biopsias prostáticas, alterações radiológicaseviden
tes, reveladas através da deferentovesiculografia, e 
evidente melhora após eliminação do germe com o 
tratamento efetuado, passamos a considerá-lo como 
agente patogênico concorrente ou concomitante. 

"MYCOPLASMA" E "CHLAMYDIA" 

Os Mycoplasmas foram isolados em alta fre
qüência nos ejaculados e também nas secreções 
cervicais de casais com infertilidade não explicada, 
sendo que naqueles casais com fertilidade compro
vad!i a freqüência do Mycoplasma é significantemen
te pequena. Sabemos que são responsáveis por 
uretrites não gonocócicas, prostatites , etc. , portanto 
importantes no estudo da infertilidade. Alguns auto
res sugerem que a associação entre Mycoplasmas e 
infertilidade pode ser coincidente. 

Vários são os estudos sobre Chlamydia e infec
ção do trato genitário, mais especificamente, das 
glândulas anexas. Sugerem também comprometi
mento e subseqüente alteração da fertilidade. 

REPERCUSSÃO DA INFECÇÃO NO SÊMEN 

As modificações sofridas pelas glândulas anexas 
(quer da permeabilidade, quer das concentrações de 
seus componentes) devidas a infecçáo, podem ou 
não provocar azoospermia ou oligozoospermia, as
sim como também observamos normospermia. Por-

tanto, a repercussão da infecção no sêmen não nos 
autoriza a declarar que esta seria um fator etiológico 
de infertilidade, ou simplesmente uma mera coinci
dência de achado. 

FISIOPATOLOGIA DA INFERTILIDADE 
CAUSADA PELA INFECÇÃO 

Sucitamente, podemos dizer que os mecanismos 
patogênicos, pelos quais as infecções do trato semi
nal causam infertilidade, sáo: 

a . Produção de obstrução do trato, facilmente 
demostrada. 
b. Consumo de elementos necessários para a 
biologia do espermatozóide, tais como a fru
tose. 
c. Produção de toxinas antiespermáticas. 
d. Produção de autoanticorpos. 

Embora vários sejam os trabalhos publicados na 
literatura, que sugerem os mecanismos acima men
cionados , achamos que os itens b, c, e d necessitam 
de investigações posteriores para sua confirmação. 

RESUMO 

Estas consideraçeos foram baseadas nas expe
riências vividas no Ambulatório de Esterilidade 
Conjugal - Setor Masculino - do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, com o colabo
ração dos Departamentos de Citologia, Bacteriolo
gia e Radiologia da mesma escola. 

Anamnese cuidadosa, rigoroso exame físico 
com atenção especial aos genitais, análise hormonal 
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Fig. 2 - Posição da mão esquerda, 
agulha dirigida na próstata. 

Fig. 3 - Placa monoestratificada de epitélio prostático, demons
trando discreta hipercromasia nuclear e anisocariose, ao lado d~ 
um infiltrado inflamatório predominantemente linfocitário. H. E. 
(400X). 

aspirativa transretal da próstata. Corte sagital, mostrando a 

Fig. 4 - Epitélio prostático descamando em sincícios com tendên
cia a dispersão celular. Evidencia-se carioteca ondulada e retraída 
formando um pequeno halo perinuclear. O nucléolo não é proemi
nente e a parede cromatínica fina mantém uma distribuição 
homogênea. Entremeiam-se neutrófilos com atividade fagocitária e 
linfócitos. H.E. (400X). 
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Fig. 5 - Deferentovesiculografia de 
espermocultura apenas observou crescimento de staphylococcus 
epidermidis. Vesiculite seminal bilateral com acentuada dilatação 
e fusão dos túbulos. Ausência de contraste na bexiga, demonstran
do obstrução bilateral dos outros ejaculadores. 

e espermograma foram realizados em todos os 
pacientes. 

A infecção do trato seminal constitui importan
te face da Andrologia, uma vez que corresponde, 
juntamente com a infecção geniturinária, à mais 
comum das doenças do homem. É sumamente 
importante o conhecimento do panorama geral da 
infecções genitais tanto do homem como da mulher, 
uma vez que temos que os considerar como unidade, 
sob o ponto de vista da fertilidade e da sua epide
miologia. 

O conceito de infecção seminal é definido com 
base no número de leucócitos encontrado no ejacu
lado. 

Ressaltamos a importância epidemiológica de 
agentes considerados saprófitas, que passam a agir 
patologicamente . 

A punção-biopsia aspirativa transretal da prós
tata é utilizada como método de investigação e 
complementação diagnóstica. 

SUMMARY 

Seminal tract infection, as well as genitourinary 
infections, constitute some of the most important 
aspects of masculine diseases. On the otherhand, 
genital infections both in men and women arereally 
very important as an etiologic factor of infertility. As 

Fig. 6 - Deferentovesiculografia de paciente azoospérmico. A 
espermocuItura revelou crescimento apenas de staphylococcus 
epidermidis. Vesiculite seminal bilateral com dilatação e com 
distorsão da ampola e deferentes. 

to the man, transrectaI aspiration biopsy of the 
prostate is emphasized by the authors as a sure way 
of investigation and diagnostic complementation. 
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INTRODUÇÃO 

o constante aparecimento de cepas bacterianas 
resistentes aos diversos antibióticos conhecidos tem 
levado os diversos pesquisadores a procurarem no
vas soluções, quer através da descoberta de outras 
medicações, quer através de associações de drogas já 
conhecidas, no sentido de vencer aquela barreira, 
que impede o sucesso terapêutico antibacteriano 
3,7,10. 

As infecções urinárias, pela sua própria comple
xidade, exigem um grande arsenal antibacteriano, 
principalmente devido à necessidade, freqüente, de 
tratamento prolongado. 

Desde 1957, a rifampicina tem sido cada vez 
mais empregada, principalmente no tratamento de 
infecções específicas, desprezando-se o seu potencial 
nas infecções de outra natureza. Mais recentemente, 
contudo, tem-se comprovado, também, a sua eficá
cia em outras situações, sem prejuízo da ação 
antituberculosa. 

A sua eficácia decorre de dois fatos impor-
tantes: 

1° Elevados níveis hemáticos após administração 
oral 1,6. 

2° Permanência prolongada do antibiótico, sob for
ma ativa, no organismo 6. 

Foi verificado, também, o sinergismo de ação 
com o trimetoprim e estatisticamente comprovada a 
vantagem sobre o uso isolado da rífampicina 
1.2,3,4,5,8,9 

CAsuíSTICA E MÉTODO 

Foram estudados 40 pacientes com infecções 
urinárias de diversas etiologias. 

Estes, foram divididos em 2 grupos, ao acaso, 
de 20 cada. Em um destes (Tab. I), administrou-se 
uma associação, de eficácia conhecida, que é o 
trimetoprim-sulfametoxazol, na dose habitual de 320 
mg do primeiro e 1600 mg do segundo, divididas em 
duas doses diárias. No segundo grupo (Tabela rI), 
foi administrada a associação rifampicina
-trimetoprim,nd proporção de 3,75: 1, isto é, uma 
dose diária de 600 mg do primeiro e 160 mg do 
segundo, ingeri da à noite, ao deitar. 

TABELA I - RELAÇÃO DOS PACIENTES TRATADOS COM A ASSOCIAÇÃO SULFAMETOXAZOL - TRIMETOPRIM 

N" Iniciais 

1 AMS 
2 MJS 
3 CGS 

4 FSD 
5 WA 
6 SUF 
7 ATS 
8 CDG 
9 MVM 

10 WBM 
11 TBC 
12 ZFP 
13 HE 
14 NA 
15 JVLN 
16 AMS 
17 OCS 
18 ALS 
19 JL 
20 MHD 

S = ESTÉRIL. 
R = REINFECÇÃO. 
F = FALHA. 

Registro Idade 

73234 23 
45372 24 
2023122K 19 

519426 54 
955997 69 
911500 74 
2040366A 65 
2041839D 66 
79657 18 
339591 20 
95016 26 
20437 35 
42499 22 
1122676 82 
855156 57 
42410 33 
4719 28 
2051518F 67 
2056858A 66 
54859 43 

Sexo Diagnóstico Clínico Espécie bacteriana isolada ,. Controle 2" Controle 

M Uretrite crônica Enterobacter sp. S E 
F Cistite E. coli S E 
M Uretroprostatite Strep. haemolyticus S E 

Strep. viridans 
F Pielonefrite Klebsiella sp. F não disponível 
M Cistite-Estenose uretral Proteus vulgaris S E 
M Pós-prostatectomia Proteus vulgaris R não disponível 
M Adenoma prostático Proteus mirabilis S E 
M Adenoma prostático Proteus vu Igaris S E 
F Cistite E. coli S E 
F Cistite E. coli S E 
F Cistite Proteus mirabilis S E 
F Cistite E. coli S E 
M Uretroprostatite Proteus mirabilis F não disponível 
M Pós-prostatectomia Pseudomonas aeruginosa F não disponível 
M Pós-prostatectomia Klebsiella sp S S 
F Cistite-Vulvovaginite Strep. faecalis S S 
F Cistite E. coli S S 
M Pós-prostatectomia Klebsiella sp. S S 
M Estenose da uretra Proteus vulgaris S R 
F Cistite E. coli S S 
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TABEI..A-U - RELAçAO DOS PACIENTES TRATADOS COM A ASSOCIAçAO RIFAMPlCINA - TRIMETOPRIM 

N" Iniciai. 

1 FRR 
2 HAP 
3 RR 
4 BNS 
5 MJC 
6 VLC 
7 GC 
8 FRR 
9 DGC 

10 CLF 
11 RMG 
12 MSS 
13 SNS 
14 ASS 
15 EPC 
16 HB 
17 TCD 
18 MS 
19 AL 
20 DMSC 

S = ESTÉRIL. 
R = REINFECÇÃO. 
F = FALHA. 

Registro 

2039606A 
37757 
93870 
976919 
96791 
63144 
1092894 
2039606A 
113638 
14187 
579426 
67888 
65617 
59722 
449990 
65554 
1106990 
1049391 
802113 
88827 

Idade Sexo Diagnóstico Clinico Esp6cie &acterlana Isolada 

71 M Pós-prostatectomia Klebsiella sp. 
37 F Cistite + Vulvovaginite E. Coli 
24 M Uretrite crônica Strep. B-hemolyticus 
59 F Pielonefrite Proteus vulgaris 
46 F Cistite E. Coli 
60 M Pielonefrite Pseudo monas sp. 
37 M U retroprostatite Strep. pyogenes 
70 M Prostatite Klebsiella sp. 
40 M Cistite E. Coli 
21 M Uretroprostatite Staph. aureus 
33 F Pielonefrite E. Coli 
28 F Cistite E. Coli 
20 F Cistite Proteus mirabilis 
40 M Uretrite crônica Staph. aureus 
50 F Cistite. Proteus sp. 
29 F Cistite E. Coli 
31 F Cistite E. Coli 
66 M Estenose da uretra Enterobacter sp. E. Coli 
B6 M Pós-prostatectomia E. Coli 
20 F Cistite E. Colí 

Em ambos os grupos a duração do tratamento 
foi de 10 dias. 

Após este período, foram feitos dois controles 
laboratoriais: um precoce e outro após 2 semanas. 

TABELA 111 

1· Controle 2" Controle 

S S 
S S 
S S 
F F 
S S 
S F 
S S 
S S 
S S 
S S 
S S 
S S 
S S 
S S 
S S 
S S 
S S 
S S 
S S 
S S 

BACTÉRIAS ISOLADAS 
TABELA IV 

BACTÉRIAS ISOLADAS NO GRUPO 

DE PACIENTES 
NO GRUPO DE PACIENTES 

TRATADOS COM A ASSOCIAÇÃO TMP - SMZ 

GRAM BACTÉRIAS N° DE CASOS 

ESCHERICHIA COLl 6 
PROTEUS VULGARIS 4 
PROTEUS MIRABILlS 3 

NAGATIVOS KLEBSIELLASP 3 

POSITIVOS 

PSEUDOMONASAERUGINOSAS 1 
ENTEROBACTERSP 1 

STREPTOCOCCUS FAECALlS 
STREPTOCOCCUS 
ALFA-HEMOLÍTICO 

TOTAL 

1 

1 

20 
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TRATADOS COM A ASSOCIAÇÃO RMP - TMP 

Gram Bactérias N° de casos 

Escherichia Coli 10* 
Proteus Vulgaris 2 
Klebsiella sp 1 

Negativos Proteus Mirabilis 1 
Pseudomonas Aeruginosa 1 
Enterobacter sp 1 * 
Staphylococcus Aureus 2 

Positivos Streptococcus Pyog.enes 1 
Streptococcus Beta-Hemolítico 1 

Total 21 
(*) Associação de bactérias. 
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Os sintomas que levaram os pacientes a procu
rar o Serviço foram variados (Tabela V). 

TABELA V-
SINTOMAS DA INFECÇÃO URINÁRIA 

TMP + SMZTMP + RMP 

Febre (T. 37. o C) 2 3 
Calafrios 4 5 
Dof lombar 1 4 
Polaciúria 16 17 

Disúria 20 13 
Hematúria macroscópica 
Outros 10 6 

Nas culturas de urina realizadas, por ocasião da 
entrada, foram isolados diversos germens, que rela
cionamos nas Tabelas IH e IV. 

RESULTADOS 
Os resultados obtidos foram classificados em 2 
grupos: 
10) 3 dias após 
2°) de 2 a 3 semanas após o término do iratamento. 

TABELA VII-
RESULTADOS OBTIDOS COM TMP + SMZ 

Resultados Número Percentagem 

bom 15 75 
1° controle regular 4 20 

nula 1 5 
não avaliada O O 

2° controle 
u ri na estéri I 14 70 

rei nfecção-reca ida 6 

Os dados obtidos foram relacionados nas Tabe
las VII e VIII. 

Assim, verificamos que, para a associação ri
fampicina-trimetoprim, houve o elevado índice de 
90% de bons resultados, em ambos os controles 
realizados. 10% dos pacientes apresentaram reinfec
ção ou recaída. 

TABELA VIII 
RESULTADOS OBTIDOS COM TMP + RMP 

Resultados Número Percentagem 

Bom 18 90 
Regular 2 10 

1° Controle Nula O O 
Não Avaliada O O 

Urina estéril 18 90 
2° Controle 

Reinfecção-Recaida 2 10 

Os resultados desta associação foram superiores 
ao do outro grupo que recebeu a associação sulfame
toxazol-trimetoprim. 

EFEITOS COLATERAIS E TOXICIDADE 

Nos seguintes exames, realizados antes e após o 
tratamento: 

Hemograma completo (figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Provas de função hepática (figs. 7, 8, 9, 10, 11, 
12) 

Provas de função renal (figs. 13, 14, 15, 16) 
não houve variações significativas (p>0,OO5). 

Um paciente apresentou queixa de epigastral
gia, com náuseas, e outro relatou o aparecimento de 
insônia, mas que cederam com o término do trata
mento, o qual não necessitou interrupção. 

DISCUSSÃO 

Os bons resultados obtidos vêm comprovar os 
já obtidos, anteriormente, quer "in vitro" quer "in 
vivo" por Arioli e cols.2, Cluzel e cols.3, Gruner
berg5, Kerry e cols. 8 e Palrninteri e cols. 9 • .. 

A possibilidade de se utilizar esta associação em 
processos infecciosos urinários, pelo período de 10 
dias, não prejudica a sua eficácia no tratamento de 
infecções específicas, pois, segundo os diversos auto
res, três fatos concorrem para tanto3,4,1O: 

1 ° O trimetoprim presente na associação, mes
mo em concentrações subinibitórias, reduz ou des
carta a possibilidade de seleção de mutantes resis
tentes à rifampicina. 

2° A concentração inibitória mínima da rifampi
cina à rnicobactéria não é elevada. 

3° Não foi descrita ainda resistência da rnicobac
téria à rifampicina. 

RESUMO 

Foram estudados 40 pacientes adultos e de 
ambos os sexos, portadores de infecção urinária, 
divididos em 2 grupos de 20, de acordo com a 
sensibilidade do agente bacteriano ao Trimetoprim, 
ao Sulfametoxazol e à RJfampicina. 
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A um dos grupos de pacientes foi administrada 
a associação Trimetoprim (TMP) - Sulfametoxazol 
(SMZ) e obteve-se um índice de bons resultados da 
ordem de 75%. A associação Rifampicina (RMP)
Trimetoprim, prescrita ao outro grupo, mostrou 
maior eficácia terapêutica, obtendo-se o elevado 
índice de 90% de bons resultados. 

Diante deste resultados, a facilidade posológica 
e a insignificância de efeitos colaterais, os autores 
concluíram pelo grande valor terapêutico desta nova 

Figura 1: VARIAÇÃO DOS ERITRÓCITOS COM TMP + SMT 

10'xmm' 

6,2 ___________________________ _ 

5,4 
r-t-

4,6 __ _ _ _ _ _ _ 

A 
5,11±0,81 

ns ~ não significativo 
A - antes do tratamento 
B ~ após o tratamento 
p 0,05 nível de significância 
~ faixa de normalidade 

B 
4,96 ± 0,44 

Figura 2: VARIAÇÃO DOS ERITRÓCITOS COM TMP + RMP 

<2 ns C> 
6,2 ______________________________ _ 

5,4 
'---r- í 

4,6 ----- - -- - --- - ____ 1_ l- -___ o 

L-----J..~A;---lL..--.....J.--:B.....J.--Wintrobe 

4,89 ± 0,34 5,00 ± 0,32 
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combinação de antibacterianos no tratamento das 
infecções do trato urinário. 

SUMMARY 

The authors report on the treatment of urinary 
tract infections in a group of 40 adult patients, male 
and female, divided in two groups of 20, in accor
dance with the sensibility of bacterian agents to 
rifampicin, trimethoprim and sulfametoxazol, or 
their combinations. The first one (rifampicin-trime
thcmrim) has been more successful (90%) 

FiQura 3: VARIAÇÃO DOS LEUCÓCITOS COM TMP - SMT 

q ns I> 
10,8 ___________________________ _ 

,r--
7,8 

4,8 __________ _ 

'------''----;:A---'----...L...--;;B,---'--Wintrobe 

8,43 ± 2,48 7,38 ± 2,05 

Figura 4: VARIAÇÃO DOS LEUCÓCITOS COM TMP + RMP 

ns 
4 b> 10,8 _____________________ -----

7.8 ,r-

4,8 ----------- ------------- -

'------'--A7'"'-'-----'---;::'B ---,-_Wintrobe 

7,87 ± 1,66 7,07 ± 1,49 

Figura 5: VARIAÇÃO DA HEMOGLOBINA COM TMP + SMT 

g/100 ml 

( ns ~ 18 ______________________ _ 

16 

14 

'------J.A--'-----..I......~L Wintrobe 

13,64±1,46 
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Figura 6: VARIAÇÃO DA HEMOGLOBINA COM TMP + RMP 

gl100 n1'I 

.( ns ) 18 ____________________ ----

16 

'--__ -'--:--'-----'--=-'---Wintrobe 

Figura 7: VARIAÇÃO DA FOSFATASE ALCALINA COM TMP 
~ SMT 

Unidades Internacionais 

( ns ) 
200 ________ ----- - ------ - ---

r+-

60 ------ -:-

A 
96,55 ± 46, 13 

.--1--

B 
94,84±42,21 

Figura 8: VARIAÇÃO DA FOSFATASE ALCALINA COM TMP 
+ RMP 

Unidades Internacionais 

( ns ) 
200 ________ - ___ - _____ - --- - __ _ 

60 ______ • __ 

A 
126,22 ± 52,06 

B 
120,29 ± 56,33 

Figura 9: VARIAÇÃO DA TRANSAMINASE GLUTÃMICO

OXALACÉTICA COM 

Prankel TMP+SMT 

ns 

20 -------- ----------------

,--I--

'--__ ~A.-L-----~B-L---SGOT 

14,25±8,97 14,10±7,90 
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Figura 10: VARIAÇÃO DA TRANSAMINASE GLUTÃMICO
OXALACÉTICA COM 

Frankel TMP+ RMP 

ns 
) 

20 - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - --

-+-

~--~-.A-L-------L~B--L-~--SGOT 

12,55 ± 4,67 12,26±4,30 

Figura 11 :Variação da transaminase glutâmíco-pirúvicacom 
TMP + SMT 

Frankel 

<1,--_..:.n;::s __ ';> 

20 ______________________ _ 

A 
12,25±5,26 

,--I-

Figura 12:Variaçáo da transaminase glutâmico-pirúvica com 

Frankel TMP + RMP 

~;_-....:.::ns'---~) 

20 -------------------- ------

~ __ L-~L_ ___ L__L_ ____ SGPT 
B 

11,36306,23 

Figura 13: VARIAÇÃO DA URÉIA COM TMP + SMT 

mg/l00ml 

ns ) 

45 _________________ ~ ____ _ 

-r-

10 _____ _ 

A 
37,20±10,26 

,.--

B 
36,60±9,09 
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Figura 14: VARIAÇÃO DA URÉIA COM TMP + RMP 

mg/100 ml 

ns 
) 

45 ______________________ _ 

10 -- ---- - --_ 

A 
39,30 ± 16,20 

,-

8 
34,42 ± 16,26 

Figura 15: VARIAÇÃO DA CREATININA COM TMP + SMT 

mgl100 ml 

< ns 
) 

1,4 ______ _ 

0,6 ______ __ _ __ _ __ __ _ ____ _ 
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